
 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
_____________________________________________________________________________ 

 

ตารางท่ี ๑  แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกเป็น เพศ และสถานภาพ 
ตำแหน่ง ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

สถานภาพ 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวนคนที่ตอบ
แบบประเมิน 

ร้อยละ 

๑. เพศ 
    1.1 ชาย 86 61 41.78 
    1.2 หญิง 99 85 58.22 

รวม 185 146 100.00 
๒. สถานภาพ 
    2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 29 19 13.01 
    2.2 คณาจารย์ 140 116 79.54 
    2.3 บุคลากรสายสนับสนุน 16 11 7.53 

รวม 185 146 100.00 
๓. ตำแหน่ง 

3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 21 16 10.96 
3.2 กรรมการสภาวิชาการ 12 7 4.79 
3.3 กรรมการกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

6 3 2.05 

3.4 กรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย 15 12 8.22 
3.5 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
(รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน) 

46 39 26.71 

3.6 หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 69 55 37.67 
3.7 บุคลากรสายสนับสนุน 16 14 9.59 

รวม 185 146 100.00 
 
จากตารางที่ ๑ พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบประเมินมีจำนวน 146 คน จากจำนวนทั้งหมด 185 คน  

เป็นเพศชาย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.78  และเพศหญิง จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 58.22 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์ จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 79.54  

รองลงมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01 และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 ตามลำดับ 

 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๒ 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร จำนวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.67 รองลงมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รองคณบดี                  
รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน) จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.71 และดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี  ๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการก่อน และหลัง
โครงการประชุมของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 

 
 
 
 

รายการประเมิน 

ก่อนประชุม 
 

หลังประชุม 
 

 ค่าเฉลี่ย 
  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย 
  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

๑. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ง า น
มหาวิทยาลัย 

3.21 0.90 มาก 4.19 1.08 มาก 

๒. ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ของสภามหาวิทยาลัยกับ การบริหาร
มหาวิทยาลัยยุคใหม่ 

3.30 0.79 มาก 4.33 1.09 มาก 

๓. ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับกฎหมายกับ 
การบริหารงานมหาวิทยาลัยยุคใหม่ 

2.98 0.79 มาก 4.14 1.11 มาก 

๔. ข้อมูล/ความรู ้/เก ี ่ยวกับแนวทาง              
ในการพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งเพื่อ
สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3.30 0.85 มาก 4.21 1.07 มาก 

๕.  ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับแนวทางใน              
ก า รพ ั ฒน ามหา ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ชภั ฏ                
บ ้านสมเด็จเจ ้าพระยาสู ่การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวคิดเชิงนโยบาย 
และข ้ อ เสนอแนะ เพ ื ่ อการพ ั ฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในยุค 4.0 

3.23 0.88 มาก 4.12 1.19 มาก 

สรุปรวมรายด้าน 3.20 0.85 มาก 4.02 1.11 มาก 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๓ 

 

  จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
  ก่อนการประชุมสัมมนา ผลการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับก่อน              
เข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.20 , S.D = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   
มีค่าเฉลี ่ยความรู ้ที ่ได้ร ับก่อนเข้าร่วมการประชุมด้านข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับธรรมาภิบาลของสภา
มหาวิทยาลัยกับ การบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ (�̅� = 3.30 , S.D = 0.79) และข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็ง  เพื่อสอดคล้องกับกระทรวง                
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสูงที่สุด (�̅� = 3.30 , S.D = 0.71) รองลงมาคือข้อมูล/
ความรู ้/เกี ่ยวกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู ่การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวคิดเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในยุค 4.0 (�̅� = 3.23 , S.D = 0.88) และด้านข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย (�̅� = 3.21 , S.D = 0.90) ตามลำดับ 
 หลังการประชุมสัมมนา ผลการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้า
รับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02 ,  S.D = 1.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                    
มีค่าเฉลี่ยข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัยกับ การบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่                 
สูงที ่ส ุด (�̅� = 4.33 , S.D = 1.09) รองลงมาคือด้านข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็ง เพ่ือสอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม(�̅� = 4.21 , S.D = 1.07) และด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที ่ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย (�̅� = 4.19 , S.D = 1.08) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการประชุมฯ 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1 รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.07 1.07 มาก 
1.2 ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.00 1.08 มาก 
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 3.93 1.13 มาก 
1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.33 1.07 มาก 
1.5 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.12 1.12 มาก 

รวมด้านที่ 1 4.09 1.10 มาก 
๒. ด้านเจ้าหน้าที่การจัดทำโครงการ 
๒.๑ คณะทำงานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย 4.47 1.11 มาก 
๒.๒ คณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา 4.37 1.12 มาก 

รวมด้านที่ 2 4.42 1.12 มาก 
๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม 4.37 1.12 มาก 
3.2 มีการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสม 4.28 1.13 มาก 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๔ 

 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 3.95 1.16 มาก 
รวมด้านที่ 3 4.20 1.16 มาก 

4. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4.23 1.05 มาก 
4.2 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน/
พัฒนาการทำงาน 

4.28 1.06 มาก 

รวมด้านที่ 4 4.26 1.06 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.20 1.12 มาก 

 
 จากตารางที่ ๓ พบว่า ความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.20 , S.D = 
1.12) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 

  1. ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู ้เข้าร่วมโครงการ                      
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ (�̅� = 4.09 , S.D = 1.10) เร ียงตามลำดับดังนี้  เอกสารและ                 
สื่อประกอบการจัดกิจกรรม(�̅� = 4.33 , S.D = 1.07)  รองลงมาคือความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 
(�̅� = 4.12 , S.D = 1.12) และรูปแบบในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.07 ,S.D = 1.07) ตามลำดับ  
  2. ด้านเจ้าหน้าที่การจัดทำโครงการ ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ                 
ในระดับมากทุกข้อ (�̅� = 4.42 , S.D = 1.12) เรียงตามลำดับ ดังนี้ คณะทำงานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย
ตามลำดับ (�̅� = 4.47 , S.D = 0.11) รองลงมาคือคณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา 
(�̅� = 4.37 , S.D = 1.12) ตามลำดับ 
 3. ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ                
ในระดับมากทุกข้อ (�̅� = 4.20 , S.D = 1.16) เรียงตามลำดับ ดังนี้คือสถานที่จัดกิจกรรม (�̅� = 4.37 , 
S.D = 1.12) รองลงมาคือมีการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.28 , S.D = 1.13) และ
อาหาร และเครื่องดื่ม (�̅� = 3.95 , S.D = 1.16) ตามลำดับ 
 4. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ                 
ในระดับมากทุกข้อ (�̅� = 4.38 , S.D = 0.68) เรียงตามลำดับ ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้   
ที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน/พัฒนาการทำงาน (�̅� = 4.28 , S.D = 1.06) รองลงมาคือ
ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ ้มค่า (�̅� = 4.23 , S.D = 1.05)  
ตามลำดับ 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบประเมินโครงการ 
   1. ควรเพิ่มช่วงเวลาให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 

2. ระยะเวลาในการประชุมบางช่วงใช้เวลามากเกินไป 
3. ควรจัดภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
4. อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่องตลอดไป และควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ                

2 ครั้ง 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๕ 

 

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ด้านบริหารจัดการ 
(1) ควรดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  เพื่อให้

เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกำหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน อาจเป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การแสวงหารายได้และการบริการวิชาการเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และ
ควรมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานเพ่ือให้คำแนะนำแก่ฝ่ายดำเนินการด้วย 

(2) ควรพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นชุมชนต้นแบบตามศาสตร์ของพระราชา 
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะเป็น
การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยได้  

(3) ควรมีหน่วยงานจัดการเร ื ่องทรัพย์ส ินทางปัญญาจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือช่วยเหลืออาจารย์ที่ทำวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถจดสิทธิบัตรได้ 

(4) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น จึงควรมีการวางแผนจัดหา
รายได้ การบริหารจัดการทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในระยะยาว โดยรายได้อาจมา
จากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการและงานวิจัย ซึ่งจะ
สะท้อนถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพื่อส่งเสริมการหา
รายได้ให้มหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพิเศษที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน การจัดอบรมเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดิน เป็นต้น โดยจัดทำข้อบังคับเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างคล่องตัว 
ได้แก่ ข้อบังคับการจัดตั ้งและการจัดการศึกษาที ่ต่ำกว่าปริญญา เช่น สัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร                     
เพื ่อกำหนดมาตรฐาน เนื ้อหา หน่วยกิต และการบริหารจัดการงบประมาณ และควรจดทะเบียนกับ
กระทรวงการคลังตามระเบียบกรมบัญชีกลางเพ่ือให้สามารถรับงานได้  

(5) การเป็น Smart University ควรคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพให้แก่
คณาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ จัดทำระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
เครื่องมือให้ใช้ร่วมกันเป็นของส่วนกลางเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน เป็นการบูรณาการศาสตร์                  
ที่เก่ียวข้องและประหยัดงบประมาณ การจัดระเบียบสถานที่จอดรถ แก้ไขเส้นขาวแดง และทำทางเดินให้เป็น
ระเบียบ เป็นต้น  

(6) ควรศึกษาทำความเข้าใจระบบ Big Data เพื่อให้สามารถนำข้อมูลจาก Big Data ไปใช้
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ เช่น การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้เรียน การทำวิจัย 
โดยการนำข้อมูลจากชุมชนที่มหาวิทยาลัยดูแลมาเป็นโจทย์วิจัย  

(7) ควรสร้าง Green University เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้
วัสดุธรรมชาติ มีแท่นชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

(8) ควรแก้ไขปัญหาการสื่อสารจากฝ่ายบริหารสู่ประชาคม โดยแสวงหาวิธีการสื่อสารให้
รับทราบปัญหาของมหาวิทยาลัยและวิกฤตการณ์ของวงการศึกษา เช่น ปัญหาผู้เรียนลดลง มหาวิทยาลัย
เอกชนขายกิจการให้จีน เพ่ือหารือการแก้ปัญหาในระยะยาว  

(9) ควรพิจารณาปรับระบบการประเมินความดีความชอบแบบออนไลน์เนื่องจากทำให้เกิด 
การเปรียบเทียบ 

 
 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๖ 

 

(10) ควรปรับแก้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมและการศึกษา และเนื่องจากเจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมีการหมุนเวียนงาน 
เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ควรให้บุคลากรอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และกำหนด
ภาระงานให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถทำผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้ด้วย 

(11) ควรกำหนดสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ให้ชัดเจน และให้ความสำคัญกับงานของ
สาขาวิชา 

ด้านวิชาการ 
(1) ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning 

คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
(2) มหาวิทยาลัยต้องจัดการศึกษาภายใต้การศึกษา 4.0 โดยเน้นเรื่องนวัตกรรม การสร้าง

นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำไปใช้
ได้จริง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

(3) นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ สร้างโอกาส 
สร้างอาชีพ สร้างการศึกษาให้คนทุกช่วงวัย ได้แก่ Reskill – Upskill ให้กับทั้งชุมชนและคณาจารย์บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย การทำหลักสูตรระยะสั้น Non-Degree การจัดการเรียนการสอน Massive Open Online 
Courseware (MOOC) รวมถึงการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ต้องนำไปสู่                   
การปฏิบัติ โดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้บริหารและคณาจารย์  

(4) การจัดทำหลักสูตรใหม่ต้องทำให้นักศึกษาที่ตกค้างสำเร็จการศึกษาทั ้งหมดก่อน                 
การพัฒนาหลักสูตรควรเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เช่น 
หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตรปฐมวัยที่ผลิตครูสอนปฐมวัย              
ที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับบุคคลวัยทำงาน หลักสูตรต่อเนื่องจากอาชีวศึกษา หลักสูตรสหกิจ
ศึกษาเน้นภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น หลักสูตรเอกคู่ท่ีมีอาชีพที่สองรองรับ เป็นต้น 

(5) การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำโครงการบริการวิชาการ หรืองานวิจัยให้มีคุณภาพ  
ต้องคำนึงถึง “Pain Point” โดยพิจารณาถึงความต้องการและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย คือ วิชาชีพ 
อุตสาหกรรม และนายจ้าง เพื่อทำให้หลักสูตรเกิดนวัตกรรมใหม่ มีความโดดเด่น สร้างรายได้ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องรู้ Pain Point ของระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ไปแก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

(6) ควรเน้น Outcome-based Education (OBE) หรือการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ โดยสร้าง
หลักสูตรที ่เน้น OBE อย่างแท้จริง และออกนอกกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื ่อตอบโจทย์                 
ความต้องการของนานาชาติ 

(7) ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและการกำหนดชั่วโมงเรียนเพื่อการเรียน               
การสอนอย่างมีคุณภาพ การฝึกงานสหกิจศึกษาหรือร่วมกับผู้ประกอบการควรมีความชัดเจน 

(8) มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
พัฒนาท้องถิ ่นตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการปฏิรูปสังคมไทยเพื ่อลดช่องว่าง                  
ความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งเน้นการเกษตรและสร้างนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของประชาชน               
ในท้องถิ่นพัฒนามากข้ึน 
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(9) ควรหาพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

(10) ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพให้พร้อมต่อ 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสังคม ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทักษะด้านดิจิทัล 

(11) เนื ่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปลี ่ยนไปเน้นนวัตกรรมโดยวัดจากผลลัพธ์ 
(Outcome) ความสามารถของบัณฑิตในการตอบสนองความต้องการของประเทศ ส่งผลต่อการทำหลักสตูร
ใหม่ ต้องคำนึงถึงทักษะของบัณฑิตที่ส่งผลต่อสังคม และต้องสำรวจความต้องการของตลาด การทำวิจัยต้อง
ตอบโจทย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจาก Big Data ที่สามารถนำมา
วิเคราะห์ประเด็นของปัญหาได้  

(12) หลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศควรมีกรอบการสนับสนุนที่ชัดเจน โดยเพิ่มศักยภาพ
คณาจารย์บุคลากร และงบประมาณ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปด้วย 

(13) ควรส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทำให้เกิดความ
เชี่ยวชาญสูงขึ้น โดยนำศักยภาพของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมากข้ึนไปพัฒนาหลักสูตร โดยอาจมีการทำงานร่วมกันของหลายศาสตร์ 

(14) ควรปร ับเน ื ้อหาของวิชาศึกษาทั ่วไปให้ตอบโจทย์การใช ้ช ีว ิตของนักศึกษา                          
ในมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพในอนาคต ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิชาชีพอื่น  และมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษา และอาจารย์ต่างคณะ รวมถึงความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อย่างแท้จริง 

ด้านบุคลากร 
(1) ควรพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การส่งเสริม

สนับสนุนให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเป็นผู้นำให้กับอาจารย์คนอื่น การส่งเสริมให้จัดทำผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น การดึงศักยภาพคณาจารย์จากหลายคณะมาทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ Reskill – Upskill โดยสำรวจความต้องการพัฒนาของอาจารย์แต่ละสาขา เช่น ทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูและจิตสำนึกการทำงานเพื่อส่วนรวม 
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ทักษะด้านภาษา กฎหมาย และสร้างความสามัคคี  

(2) การจัดอบรมควรเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมกับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย 

(3) ควรมีสวัสดิการลดค่าบำรุงการศึกษาโรงเร ียนสาธิตสำหรับบุตรของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
(1) ควรหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานภายนอก โดยงานวิจัยต้องใช้ประโยชน์ได้

จริง เป็นงานวิจัยเชิงสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ผลิตน้อยแต่ได้มูลค่ามาก เป็นทิศทาง
นโยบายแนวคิด BCG Model ซึ่งนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการตามนโยบายและขอรับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินได้สูง 
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(2) สืบเนื่องมาจากการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย  
มีตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละ
ของนักเรียนในท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป” ซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ที่นำศักยภาพของบัณฑิตไปส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นโรงเรียนขนาดเล็ก 
ทำงานร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการงานวิจัยที่เป็นไปตามความ
ต้องการของท้องถิ ่นอย่างแท้จริง ซึ ่งอาจมีความจำเป็นเร่งด่วนอื ่นที ่มหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือ  และ 
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 4 ตัวชี้วัด เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อาจมาจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จึงควรตรวจสอบความถูกต้อง และ
ควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้เกิดความชัดเจน   

(3) ควรเพิ่มข้อมูลด้านรางวัล ผลงานทางวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ เพ่ือส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจในการทำงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ 

(4) ตัวชี้วัดเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นพบว่า มีงานวิจัยจำนวน
มาก แต่ขาดกระบวนการสังเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมและนำไปใช้ จึงควรกำหนดเป็นแนวนโยบายเชิง                  
กลยุทธ์ว่าให้มีกระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

        (5) การพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิจัย ควรเพิ ่มทักษะการนำเสนองานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การสร้างความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
และสร้างทักษะการเขียนบทความทางวิชาการแก่คณาจารย์ เนื่องจากงานวิจัย 1 ชิ้น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติได้มากกว่า 1 บทความ เช่น จุดประสงค์ของงานวิจัย 1 ข้อสามารถ
เขียนเป็นบทความวิจัยได้ 1 บทความ เป็นต้น 
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