
 
 
 

 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2564   

วันพฤหัสบดีที ่18 มีนาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  

_____________________________________________________________________________ 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกเป็น เพศ และสถานภาพ 
ตำแหน่ง ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

สถานภาพ 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวนคนที่ตอบ
แบบประเมิน 

ร้อยละ 

๑. เพศ 
    1.1 ชาย 82 69 38.12 
    1.2 หญิง 132 112 61.88 

รวม 214 181 100.00 
๒. สถานภาพ 
    2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 23 22 12.15 
    2.2 คณาจารย์ 145 128 70.72 
    2.3 บุคลากรสายสนับสนุน 46 31 17.13 

รวม 214 181 100.00 
๓. ตำแหน่ง 

3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 23 22 12.15 
3.2 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 80 69 38.12 
3.3 ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา 65 52 28.73 
3.4 คณะกรรมการดำเนินงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 46 38 21.00 

รวม 214 181 100.00 
 
จากตารางที่ ๑ พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบประเมินมีจำนวน 181 คน จากจำนวนทั้งหมด 214 คน  

เป็นเพศชาย จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.12  และเพศหญิง จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 61.88 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์ จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 70.72  

รองลงมา คือ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.13 และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน               
22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 ตามลำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) จำนวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.12 รองลงมา คือ ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.73 และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงาน หรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.00 ตามลำดับ 

 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๒ 

 

ตารางท่ี  ๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการก่อน และหลัง
โครงการประชุมของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 

 
  จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
  ก่อนการประชุมสัมมนา ผลการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับก่อน              
เข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23 , S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   
มีค่าเฉลี ่ยข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานตามบทบาทหน้าที ่ของสภามหาวิทยาลัย สูงที ่สุด                           
(�̅� = 4.32 , S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (�̅� = 4.29 , S.D. = 0.77) และข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด (�̅� = 3.19 , S.D. = 0.86) 
ตามลำดับ 
 
 

รายการประเมิน 

ก่อนประชุม 
 

หลังประชุม 
 

  ค่าเฉลี่ย 
�̅� 

  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 (S.D.) 

ระดับ 
การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย 
�̅� 

  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
  (S.D.) 

ระดับ 
การประเมิน 

1. ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

4.32 0.78 มาก 4.71 0.45 มากที่สุด 

2. ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับระบบ
และกลไกการบร ิหารงานของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื ่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ  

4.29 0.77 มาก 4.68 0.47 มากที่สุด 

3. ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับผล
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย             
ตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนด 

4.19 0.86 มาก 4.77 0.42 มากที่สุด 

4. ข ้อม ูล/ความร ู ้ / เก ี ่ ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการ
พ ัฒนามหาว ิทยาล ัย ราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็ง
เพ่ือให้สอดคล้องกับกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

4.10 0.86 มาก 4.77 0.42 มากที่สุด 

สรุปรวมรายด้าน 4.23 0.82 มาก 4.73 0.44 มากที่สุด 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๓ 

 

 
 หลังการประชุมสัมมนา ผลการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้า
รับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.73 ,  S.D = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                    
มีค่าเฉลี่ยข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
และข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
ให้เข้มแข็งเพ่ือให้สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสูงที่สุด (�̅� = 4.77 
, S.D = 0.42) รองลงมา คือ ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(�̅� = 4.71 , S.D = 0.45) และข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัย             
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (�̅� = 4.68 , S.D = 0.47) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการประชุมฯ 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1) รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.32 0.78 มาก 
1.2) ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.48 0.71 มาก 
1.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.58 0.55 มากที่สุด 
1.4) เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.58 0.49 มากที่สุด 

รวมด้านที่ 1 4.49 0.65 มาก 
๒. ด้านคณะกรรมการดำเนนิโครงการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.1) คณะทำงานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย 4.77 0.42 มากที่สุด 
2.2) คณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ 4.68 0.59 มากท่ีสุด 

รวมด้านที่ 2 4.73 0.51 มากที่สุด 
๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.1) สถานที่จัดกิจกรรม 4.71 0.45 มากที่สุด 
3.2) สื่อและโสตทัศนูปกรณ ์ 4.81 0.40 มากที่สุด 
3.3) อาหารและเครื่องดื่ม 4.68 0.59 มากที่สุด 

รวมด้านที่ 3 4.73 0.49 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 
4.1) ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4.48 0.62 มาก 
4.2) ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน/
พัฒนาการทำงานได ้

4.58 0.61 มากที่สุด 

รวมด้านที่ 4 4.53 0.61 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.61 0.59 มากที่สุด 

 
 
 
 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๔ 

 

 จากตารางที่ ๓ พบว่า ความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.61 , S.D = 
1.59) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 

  1. ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู ้เข้าร่วมโครงการ                      
มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.49 , S.D = 0.65) เรียงตามลำดับดังนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม (�̅� = 4.58 , S.D = 0.55) เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.58 , S.D = 0.49)  
รองลงมา คือ ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.48 , S.D = 0.71) และรูปแบบในการจัดกิจกรรม 
(�̅� = 4.32 ,S.D = 0.78) ตามลำดับ  
  2. ด้านคณะกรรมการดำเนินโครงการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.73 , S.D = 0.51) เรียงตามลำดับ ดังนี้ 
คณะทำงานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย (�̅� = 4.77 , S.D = 0.42) รองลงมา คือ คณะทำงานมีความสามารถ
ในการดูแลและแก้ปัญหา (�̅� = 4.68 , S.D = 0.59) ตามลำดับ 
 3. ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ                
ในระดับมากที ่ส ุดทุกข้อ (�̅� = 4.73 , S.D = 0.49) เรียงตามลำดับ ดังนี้  สื ่อและโสตทัศนูปกรณ์                   
(�̅� = 4.81 , S.D = 0.40) รองลงมา คือ สถานที่จัดกิจกรรม (�̅� = 4.71 , S.D = 0.45) และอาหาร 
และเครื่องดื่ม (�̅� = 4.68 , S.D = 0.49) ตามลำดับ 
 4. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ                 
ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.53 , S.D = 0.61) เรียงตามลำดับ ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้    
ที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน/พัฒนาการทำงาน (�̅� = 4.58 , S.D = 0.61) รองลงมา คือ
ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ ้มค่า (�̅� = 4.48 , S.D = 0.62)  
ตามลำดับ 
 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบประเมินโครงการ 

1. สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก  
2. การจัดโครงการภายในมหาวิทยาลัยทำให้ประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างมาก 
3. ขั ้นตอนการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019                   

(COVID-19)  ใช้เวลามาก ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในด้านการคัดกรองตัวผู้รับการตรวจอย่างเป็น
ระบบเพื่อความสะดวก รวดเร็วง่ายต่อการปฏิบัติทั ้งในส่วนของคณะกรรมการดำเนินโครงการและผู้ร่วม
ประชุม  

4. คณะกรรมการดำเนินโครงการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การดูแลและบริการผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณาจารย์ได้อย่างดีเยี่ยม 

5. อยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องตลอดไป และควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ                
1 - 2 ครั้ง เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 

 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๕ 

 

ตารางท่ี 4 สรุปผลตัวช้ีวัดความสำเร็จและเป้าหมายของการดำเนินโครงการ ฯ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงาน 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ      มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
     จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 181 คน              
จากจำนวนทั้งหมด 214 คน คิดเป็นร้อยละ 84.58 
สรุปผล 
 บรรลุเป้าหมาย (>ร้อยละ 80.00) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ      ผ ู ้ เ ข ้ าร ่ วมโครงการได ้ ร ับคว ามรู้                   
ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่
จัดโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
 
 

     ผลการตอบแบบประเมิน หลังการประชุมสัมมนา 
พบว่า ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจใน
เน ื ้อหากิจกรรมที ่ ได ้ร ับในภาพรวม อยู ่ ในระดับ                  
มากที่สุด (�̅� = 4.73 , S.D = 0.44)  
สรุปผล 
 บรรลุเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย > 3.51) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

     ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
 

     ผลการตอบแบบประเมินด้านคุณภาพการจัด
กิจกรรม ในภาพรวม ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการมีความ           
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.53 , S.D = 0.61) 
สรุปผล 
 บรรลุเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย > 3.51) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

     ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำ   
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

     ผลการตอบแบบประเม ินด ้านค ุณภาพการจัด
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับ                       
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน/พัฒนาการทำงาน                 
(�̅� = 4.58 , S.D = 0.61) คิดเป็นร้อยละ 91.60 
และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้ารว่ม
ก ิจกรรมอย ่างค ุ ้มค ่า  (�̅� = 4.48 , S.D = 0.62)                
คิดเป็นร้อยละ 89.60 
สรุปผล  
 บรรลุเป้าหมาย (>ร้อยละ 80.00) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา      สามารถจัดกิจกรรมตามที ่กำหนดใน
โครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 

     ผลการตอบแบบประเมิน ด ้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในประเด็นเรื่องระยะเวลาที่ใช้                 
ในการจ ั ดก ิ จกรรม  ( �̅� = 4.58 , S.D = 0 .55)                 
คิดเป็นร้อยละ 91.60  
สรุปผล 
 บรรลุเป้าหมาย (>ร้อยละ 80.00) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2565 ควรแสดงภาพความสอดคล้อง โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละคณะ/หน่วยงานกับ BCG 
Model เพื่อจะได้ตรวจสอบหรือแสดงว่าโครงการ/กิจกรรมที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จะดำเนินการ                 
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ BCG Model (นโยบายของรัฐที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วย Model 
เศรษฐกิจ BCG) โดยเน้นการเติบโตอย่างสมดุลทั่วถึงและยั่งยืน ก็จะเป็นการวางแผนที่สนับสนุนที่สอดคล้อง
ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วย BCG Model ตามนโยบายของรัฐ 
ซึ่งตามที่ได้ทบทวนแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่อนข้างจะมีการกำหนด โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด สอดคล้องกับ Model ดังกล่าว และควรพัฒนาใน 4 สาขายุทธศาสตร์ คือ 1. เกษตรและ
อาหาร 2. พลังงานและวัสดุ เคมีชีวภาพ 3. สุขภาพและการแพทย์ 4. การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องเตรียมผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ  คือ 1. BCG Start up 2. Smart 
farmer 3. ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 4. ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ 5. ผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และ  
6. ผู้ให้บริการมูลค่าสูง แต่ถ้าศึกษาโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้วยังมี  
บางประเด็นไม่สอดคล้องหรือไม่มีประเด็นสอดคล้องจะได้เพิ ่มปรับโครงการ/กิจกรรมเหมือนเป็น                        
การตรวจสอบแผนที่จะจัดทำขึ้น 

วางแนวทางด้านนโยบายร่วมกับท้องถิ ่นด้านการให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับงานวิจ ัยในงานอาชีพ 
และสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งควรจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยของประชากรในชุมชนท้องถิ่น  
ตามความต้องการของชุมชน ตัวอย่างเช่น ความรู้ตามสาขาอาชีพในชุมชน การวิจัยในงานอาชีพชุมชน  
การสร้างรายได้ การปรับตัวความเป็นมืออาชีพในงานของตน และการสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ               
เป็นต้น และการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต้องผ่านการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับชุมชนท้องถิ่น  
เพื ่อลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน ภายใต้ฉันทามติในทุกกระบวนการ  การพัฒนาท้องถิ ่นวิธีที ่ส่งเสริม                     
ให้คนในชุมชนสร้างความริเริ่มสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาควรสร้างความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งการสร้างผลิตภัณฑ์ 
ในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น (ในประเทศ) และต่างประเทศ การสรรหาและเลือกสรร หรือทักษะเพื่อพัฒนา
ประชากรในชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก พืชสมุนไพร เช่นผักอินทรีย์ มีความจำเป็นที่จะสร้างภาคีเข้ามา  
มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน (สร้างยุทธศาสตร์) การตลาดและจำหน่าย ด้านวัฒนธรรม 
เน้นการฝึกพัฒนาระดับอาชีพ อาจจะแจกพ้ืนที่ละ 1-2 ประเภท เช่น นาฏศิลป์ 

การพัฒนาท้องถิ่นแบบให้เปล่าถือเป็นสิ่งที่ดีไม่เสียหาย เราจะไม่หวังได้ผล เราคงจะต้องเป็นทำนอง
ว่า “พี่นี้มีแต่ให้” มากกว่า การที่ได้เห็นพัฒนาขึ้นทั้งทางด้านความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย (ให้นักศึกษา                  
ไปช่วยจัดทำระเบียบสุขภาพในโรงเรียนที่ทันสมัย) การจัดกิจกรรมทางการออกกำลังกาย และเป็นการฝึก
พัฒนาการในการใช้มือ ขา เท้า แม้แต่พัฒนาในการซ้อมเตะบอล (นักศึกษาพละศึกษา) บ้านสมเด็จมีชื่อเสียง
ในด้านดนตรี มหาวิทยาลัยควรลงไปช่วยในด้านบันเทิงใจฝึกดนตรีต่างๆ ที่ไม่แพง เช่น อังกะลุง ระนาด             
ฆ้องวง ร้องเพลง 

ผลสัมฤทธิ์ที ่สำคัญด้านการศึกษาในข้อ 4.1 บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายได้รับ 
การยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู ้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่ ส่งผลต่อ
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล ไม่มีความสอดคล้องกันในยุทธศาสตร์             
ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น  ส่วนกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพและ
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ควรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 หรือควรจะเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 6 (เน้นไปพัฒนาอาจารย์ภายนอกครูในท้องถิ่น) มีความ
ซ้ำซ้อนกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 (เน้นพัฒนาอาจารย์ภายในทุกคน) หรือไม่ 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายส่วนใหญ่เน้นเชิงปริมาณ อยากให้เน้นเชิงคุณภาพมากขึ้น และควรศึกษาและ  
ระบุความเสี่ยงต่อภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นแล้วดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามผลที่ศึกษาได้  
อาจเพิ่มเติม ในตอนวิเคราะห์ SWOT อีกประเด็นหนึ่ง 

 
ด้านการผลิตและพัฒนาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีความโดดเด่นและจุดเน้นแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
อื ่นๆ คือบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความเข้มแข็งด้านการสอน (วิธ ีสอน)                     
โดยมหาวิทยาลัยต้องเน้นเทคนิคการสอนยุคใหม่ในแนว Active Learning สร้างความเป็นเลิศภายใต้บริบท
ความเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การต่างประเทศ มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง เช่น การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต 

แนวทางพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที ่มีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย School 
Integrated learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะ 4 ประการ  
มีความไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการ School Integrated learning ในหลักสูตรอย่างไร และควรเพิ่มแนวทาง 
การดำเนินงานด้านกระบวนการผลิตด้วย และยกระดับการพัฒนาครูที ่สอนเฉพาะด้านด้วยการสอน 
เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ครูสังคมศึกษา ครูพลศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ ให้กับความพร้อม เน้นสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ต้องพัฒนาระบบ “ครูพี่เลี้ยง” และสร้างประสบการณ์ความเป็นครูให้มีคุณภาพมากขึ้นเพราะ 
ครูพ่ีเลี้ยงนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนานักศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง 

สถาบันผลิตครูต้องสร้างและส่งเสริมนักศึกษาครูให้เกิดจิตสำนึกและวิญญาณของความเป็นครู  
และมีความรักในวิชาชีพตามสาขาวิชาที ่เรียนในกระบวนการผลิตครู ถ้าสถาบันผลิตครูสามารถทำได้  
แก่นักศึกษาทุกคน การพัฒนาคงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยตนเอง การสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครู 
ให้มีความสามารถในการปรับตัว มีความถนัดหลายด้าน สร้างค่านิยมความเป็นครูให้โดดเด่นในหลายๆ               
ด้าน จนโดดเด่นและแตกต่างจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยอื่นๆ สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ มีจิตสาธารณะ 
รู้จักการประสานประโยชน์ ใช้ชีวิตอย่างมีทักษะและวิสัยทัศน์ จะมีความยั่งยืนโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู ้อ่ืน                  
มาสั่งการ ผลที่เกิดขึ้นคือ คุณภาพของการเรียนการสอนจะสูงขึ้นซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพของนักศึกษาครู 

ในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต ด้วย School Integrated 
Learning ให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ  4 ประการ 
ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานทำมีอาชีพ  
4) เป็นพลเมืองดี ไม่พบกระบวนการ School Integrated learning ที่ชัดเจน ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิต              
ที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานทำมีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีความไม่ชัดเจนว่าเป็น Pre service หรือ  
In service และการพัฒนาครูควรหมายถึงครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จด้วยไม่ใช ่คร ูนอก
มหาวิทยาลัยแต่เพียงอย่างเดียว  และแนวทางการดำเนินงานที่ว่า “การส่งเสริม สนับสนุน” มีวิธีการส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างไร  

ที่ผ่านมาการขอตำแหน่งอาจารย์ที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับดีมาก ผลงานทางวิชาการอาจารย์ก้าวหน้า      
ไปมากมีศาสตราจารย์ถึงสองท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ และศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  
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สุทัศน์ ณ อยุธยา และกำลังจะมีอีกหนึ่งท่านคือ รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล นับเป็นความภาคภูมิใจเป็น
อย่างมาก 
 
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรหลากหลายทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เช่น หลักสูตรด้าน              
การผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นทางเลือกที ่สำคัญ และกำลังจะมีการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรวิชา General Edueation (G.E.)  
ซึ่งวัตถุประสงค์ของวิชา (G.E.) คือ ต้องการสร้างความเป็น “คนดี” ของบัณฑิต จึงควรร่างหลักสูตรวิชา 
(G.E.) ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของวิชา (G.E.) ด้วย 

การยกระดับการศึกษาการพัฒนาครูให้เป็นผู้มีทักษะการอ่าน การเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา สร้างคนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม วิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของ  
ความสนใจใฝ่รู้สร้างสรรค์ และพัฒนานักศึกษาสาขาอาชีพอ่ืนๆ สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนโดยเฉพาะพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื ่อนบ้าน คุณลักษณะทุกด้านของอาเซ ียน เทคโนโลยีสารสนเทศและอื ่นๆ                         
เพื่อการทำงานในอนาคต ปรับปรุงทัศนคติการทำงานทั้งนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ 
ผู้บริหาร ด้านการทำงานเป็นทีม วิสัยทัศน์ในงาน การประสานประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว และบริบทความเป็น
จริงของโลกปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรสร้าง พัฒนา สรรหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง การสร้างภาคีความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้ว ทั้งในภูมิภาค
และนอกภูมิภาครวมทั้งสถาบันที่มีชื่อท้ังในและต่างประเทศ 

โดยหลักการทั่วๆ ไป ปัจจัยและองค์ประกอบของการยกระดับคุณภาพการศึกษามีอยู่หลายประการ
เช่น ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอาจารย์ที่สอนและทำงานวิจัย 
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การมีส่วนร่วมของประชาคม ดังนั้นองค์กรในสถาบัน องค์กรเล็ก องค์กร
ใหญ่ กลุ่มงาน ชุมชน ใช้ปัจจัย 4 อย่างนี้น้อยที่สุด ผลที่เกิดขึ้น คือ คุณภาพของงานจะสูงขึ้นและสำเร็จ  
ตามเป้าหมาย และต้องเชื่อมั่นอย่างจริงจัง “คุณภาพสร้างได้” แม้ Inputs จะมีข้อจำกัด ปัจจัยสำคัญอยู่ที่
ความตั้งใจและลงมือทำจริงของนักศึกษา แม้คุณภาพ Inputs จะต่ำ ผู้สอนเอางานจากนักศึกษาอย่างจริงจัง
ตามวิธีสอนยุคใหม่ Active Learning ให้เรียนรู้ด้วยตนเองและกิจกรรมให้มาก ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
และอาจารย์ใช้วิธีการสอนแบบใหม่ Active Learning อย่างถูกวิธี อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีห้องปฏิบัติการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรที ่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ ่นและสังคมที่ยั ่งยืน ( Sustainable)                  
แนวทางการดำเนินงานดำ (มาตรฐาน) ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย 
บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ 21 ทำการส่งเสริมอย่างไรไม่ชัดเจน ส่วนกลยุทธ์    
ที ่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู ่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่                 
(New Normal) ควรมีแนวทางพัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมการสอนที่โดดเด่น   
ด้านการรังสรรค์การสอนที่บ่มเพาะปัญญา และบุคลิกภาพด้วย และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการมีทักษะและมีความเชี ่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ควรเพิ่มแนวทางการดำเนินงานให้มีด้านการพัฒนานักศึกษาในด้าน BCG ด้วย 
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ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การพัฒนายกระดับระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ควรศึกษากระบวนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการบริหารร่วมกับประชาคมในความร่วมมือในด้านต่างๆ การพัฒนาบุคลากรก็มี
ความสำคัญ  
ระบบการบริหารจัดการควรคำนึงถึง  
- องค์กรเล็ก (ระดับ Micro) : กลุ่มงาน 
- องค์กรใหญ่ (ระดับ Macro) : คณะ, มหาวิทยาลัย 

ด้านบุคลากร 
- เสริมสร้างความรู ้ทางกฎระเบียบ กฎหมาย บริบทของการบริหารจัดการด้านการแข่งขันและ

พฤติกรรมสังคม 
- ส่งเสริมการรับรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
- ส่งเสริมการแสวงหาจุดร่วม และสมานจุดต่างในองค์กรผ่านการรับรู้ร่วมกัน 

ด้านวัตถ ุ
- สนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
- การเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย ฟ้ืนฟูรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 1000 

ดังนั้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการจำต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน บุคลากรทุกคนควรมสี่วนร่วม 
ในการสร้างว ิสัยทัศน์ ย ุทธศาสตร์และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื ่อองค์กรเล็กและองค์กรใหญ่  
จะได้ดำเนินการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน 

ควรเพิ่มโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นการยอมรับ University              
ในระดับต่างๆ อย่างน้อยมีเป้าหมายว่าปีต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะเป็น 1 ใน 10 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควรให้ความสำคัญกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
การทำงานร่วมกัน (Ranking สาขาที่เชี่ยวชาญ) เนื่องจากสถานศึกษามีปัญหาเรื่องการมีนักศึกษาเข้าเรียน
น้อยลงทำให้รายได้น้อยลง อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนที่มีจำนวนน้อยมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

การบริหารความเสี่ยง นอกจากความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
(พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547) อาจเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบตามแผนยุทธศาสตร์หรือส่งผล
กระทบต่อภารกิจที่สำคัญก็ได้ เช่น ภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ 

แนวความคิดเรื่องนี้กว้างมาก จึงอยากให้มหาวิทยาลัยจัดหาผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน
และภาคเอกชน รวมทั้งต่างประเทศที่มี Ideal ดีๆ มาให้ความรู้ จากนั้นมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการ
วางแผนหารูปแบบในลักษณะสหภาคี ให้มหาวิทยาลัยกลั่นกรองและติดสินใจอีกเป็นขั้นสุดท้าย ขอเสนอแนะ
วิธีการหา Ideal ก่อนเพราะสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เราจะได้ทางเลือกที่มีความหมายทันยุคสมัยในช่วง               
หัวเลี้ยวหัวต่อของ “ยุคใหม่ของมหาวิทยาลัย” 
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ประมวลภาพ 
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2564   
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
********************************************************************************************************** 

❖ การประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2564  

   
 

   
    
❖ การนำเสนอแผนภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผลงานที่โดดเด่นและแผนการดำเนินงานด้านการจัด 
การเรียนการสอน  
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ประมวลภาพ 
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2564   
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
********************************************************************************************************** 

 

❖ การบรรยายในหัวข้อ เร่ือง “แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 

      
 

   
 

❖ การบริหารจัดการโครงการโดยภาพรวม 
 
 
 

  


