
 
 
 

 รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565  

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  

_____________________________________________________________________________ 
 

 

   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏบ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา ประจำปี 2565 เม ื ่อว ันอาทิตย ์ท ี ่  20 กุมภาพันธ์                 
พ.ศ. ๒๕65 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื ่อทบทวนการปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าที ่ของสภามหาว ิทยาล ัย และศึกษาระบบและกลไก                          
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและ                
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดจนกำหนดนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งเพ่ือให้สอดคล้องกับการกระทรวง                    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ ่งมีผู ้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) และคณะกรรมการดำเนินงาน หรือบุคลากร             
ที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งสิ ้น 113 คน โดยการบริการจัดการโครงการในครั ้งนี้ได้มีมาตรการตรวจคัดกรอง                       
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) อย่างเคร่งครัด 

การดำเนินกิจกรรมของโครงการได้มีนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และ
ตัวแทนผู้บริหารรวมทั้งคณบดีของทุกคณะ และการรับฟังข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื ่อปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  
 

 ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งสู่การพลิกโฉมเพื่อความเป็นเลิศในมิติต่าง ๆ 
 

1. มิติด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
(1) ควรตระหนักให้ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นโดยตรง แต่ให้คณาจารย์และ

นักศึกษานำองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงไม่ควรไปในชุมชนเดิม ควรเปลี่ยนไปชุมชนอื่น และมีการติดตามผลความ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาของชุมชนที่ไปให้ควาดังกล่าว ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และควรมีฐานข้อมูลสำหรับ
การเก็บข้อมูลของชุมชน 

(2) ควรสร้างทีมพัฒนาท้องถิ ่นร่วมกับผู ้บริหารท้องถิ ่น ผู ้นำชุมชน บริษัท ห้างร้าน เอกชน                   
ร่วมทำงานกับชุมชนเป็นเครือข่ายแบบยั่งยืน 

(3) ปัจจุบัน กระทรวง อว. ได้เพิ่มช่องทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยสามารถใช้ผลงาน 
ด้านนวัตกรรมด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควรควบคู่ไปกับการพัฒนาคณาจารย์เพื่อนำไปสู่การขอตำแหน่ง 
ทางวิชาการได้ 
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 (4) ควรปรับแผนการดำเนินการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กำหนดทิศทางเป้าหมายของจังหวัดคือ เน้นอาหารปลอดภัย จุดเด่นคือ
อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของสุพรรณบุรี เมืองพืชสมุนไพร ด้านดนตรี และเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใกล้
กรุงเทพ ควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสาธารณสุข การปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถใช้เป็นหน่วย
เชิงปฏิบัติในการบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านนโยบายและ
งบประมาณ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถปรับเป็นแปลงปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างบรรยากาศและ
เป็นแหล่งการเรียนรู้สมุนไพรให้แก่คนในท้องถิ่นได้ โดยต้องมีการติดตามผลด้วย 
 (5) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกในลักษณะพหุภาคี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ศักยภาพของคณาจารย์ในการดำเนินงาน 
 (6) ควรสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง  
โดยเป็นนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ เช่น การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันในการบริการประชาชน
ของ อบต./เทศบาล หรืออ่ืน ๆ ที่โดดเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนีอ้าจบูรณาการกับคณะต่าง ๆ 
เพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่น/ประชาชน โดยเฉพาะเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตสินค้าในระดับครัวเรือน  
การขายออนไลน์ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาอาชีพหลัก เรียนรู้ทักษะอาชีพเสริม 

(7) ควรนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาไปพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ทั ้งในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

(8) ควรสร้างเครือข่ายกับชุมชนในท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบทั้ง 40 ตำบล เพ่ือนำคณาจารย์
และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไปเก็บข้อมูลท้องถิ่น และร่วมทำกิจกรรม  
อย่างสม่ำเสมอ อาทิ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา ดนตรี คหกรรมและ                        
ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและให้นักศึกษา                
มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับท้องถิ่น 

(9) การเขียนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ควรปรับให้เชื่อมโยงกับข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อาทิ ผลการประเมินของตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์
ต่อไป 

(10) ควรนำข้อเสนอแนะจากโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 อาทิ  

- แนวทางของมหาวิทยาลัยในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ BCG Model   
- โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ควรกำหนดกิจกรรมที ่เป็น

รูปธรรม 
- นโยบายการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานแผนการพัฒนาโลกเพ่ือความ

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งต้องมีการเตรียมการและเลือกตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด
จาก 17 ตัวชี้วัด 

- แผนภาพรวมการดำเนินงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื ่อนำมาสังเคราะห์และ                  
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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2. มิติด้านการผลิตและพัฒนาครู 
(1) ด้านการผลิตและพัฒนาครู เป็นรากแก่นสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง และเป็นแหล่ง

ผลิตครูที่เกิดขึ้นก่อนสถาบันอ่ืนในประเทศไทย จึงควรดำเนินการให้เด่นชัด ทั้งการสร้างครูมืออาชีพที่จะเป็น
ครูของครูคือการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น อาทิ สนับสนุนให้อาจารย์ได้สร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนให้โดดเด่นชัดเจน มีสื่อการสอนในศาสตร์สาขาวิชาที่ยอมรับทั่วประเทศ 
 (2) ควรพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์จนเป็นที่ยอมรับในศาสตร์สาขาวิชานั้นและสามารถ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้ โดยเน้นอาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นสำคัญ 
 (3) ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการพัฒนาครูจึงควรเพ่ิม
นวัตกรรมด้าน Metaverse (โลกเสมือนจริง) เพ่ือให้ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

(4) การผลิตและพัฒนาครูต ้องมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการผลิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน (Benchmark) ดังนี้ 

- ด้านหลักสูตรการผลิต เช่น โครงการเพชรในตมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- ด้านสมรรถนะของผู้เรียน  
- ด้านการเป็นหน่วยงานที ่พัฒนาระบบหรือแบบของตนเอง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีมีการพัฒนาระบบการผลิตครูแบบ KOLA Model มหาวิทยาลัยทักษิณ มีรูปแบบการผลิตครู
แบบบรูณาการ  

- ด้านการผลิตครูที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศในอนาคต การให้ความรู้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

- ด้านการลดจำนวนการผลิต เพิ่มหลักสูตรแนวใหม่ เน้น TPCU ที่เข้มแข็ง 
(5) ควรฟื้นโรงเรียนฝึกหัดครูที่มีชื่อเสียงในอดีตให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาครูของทุกสังกัด โดยมุ่ง

พัฒนานวัตกรรมที่เป็นหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสอนให้ได้ระดับนวัตกรรมเชิงวิธีการและ
กระบวนการที่แก้ปัญหาครู และวิธีการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ ตัวอย่างเช่น 
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการสอนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ อาจจะเริ ่มจากวิชาพื ้นฐาน เช่น 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฯลฯ ควรพัฒนาต่อยอดหลักสูตรต่าง ๆ ให้ได้รับวุฒิบัตรของสถาบัน 
ที่ได้รับการยอมรับในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูในภาคเอกชนและเงื่อนไขการพัฒนาของครูภาครัฐ การพัฒนา
ครูต้องที่ BSRU และให้พิจารณาผู้รับการอบรมจากชาวต่างชาติด้วย 

(6) ควรพัฒนาภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือการสอบแข่งขันวิชาชีพครู 
(7) ควรนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ฝึกให้คิดวิเคราะห์ วิพากษ์  

วิจารณ์และส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
(8) ควรจัดการประชุม อบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาครูให้สามารถจัดการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในยามวิกฤต การสอนในรูปแบบออนไลน์  
(9) ควรจัดประชุมเที่ยงวันสันทนาสำหรับคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์เพ่ือให้ครูได้มีความรู้ที่ทันสมัย 

โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้นวัตกรรมและการวิจัยใหม่ๆ โดยใช้เวลา 12.00 - 
13.00 น. เพื่อให้คณาจารย์ที่สนใจได้ฟังการบรรยายขณะรับประทานอาหาร เป็นการให้ความรู้และพัฒนา
ครไูดอี้กวิธีหนึ่ง  

(10) ความเข้มแข็งของหลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการผลิตและพัฒนาครู ควรปรับ
หลักสูตรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีความหลากหลายในการพัฒนาทักษะของบัณฑิตในอนาคต  
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(11) ควรกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะที่สำคัญ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
เปิดโอกาสให้อยู่แล้ว เช่น การฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้มากข้ึน  

(12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะครุศาสตร์ ควรมีบทบาท
ร่วมกันในการจัดการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตฯ เอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติในสถานศึกษา (School Integrated Learning) โดยสามารถปรับหลักสูตร
แกนกลางพื้นฐานของสพฐ. (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ให้เป็นหลักสูตรของโรงเรียน
สาธิตฯ ได้ เพื่อให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 

3. มิติด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(1) ควรปรับหลักสูตรให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สามารถเห็น

ช่องทางในการทำงานและสามารถสร้างงานได้ 
(2) ควรกำหนด Pain Point ของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนระบุในทุกหลักสูตร ต้องทราบปัญหา

อุปสรรคที่สำคัญของผู้ใช้บัณฑิต อาทิ องค์กรวิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม หรือระดับประเทศ เพ่ือหาองค์ความรู้
มาแก้ไขปัญหา และหัวใจสำคัญของทิศทางกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เพียงนักศึกษาแต่ต้องพิจารณาถึงผู้ที่ทำงานใน
วิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรระยะสั้น ยกตัวอย่าง Pain Point อาทิ ยิ่งเรียน IQ ยิ่งลดลง / 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง ในแทบทุกพื้นที่ / ภาษาอังกฤษใช้งานไม่ได้ / 
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองไม่เป็น จับประเด็นไม่เป็น คิดวิเคราะห์ไม่ได้ นำเสนอไม่เป็น / ไม่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการดำเนินชีวิตเพียงพอ / ไม่ชอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มากขึ้น / ผลการสอบ O-NET 
และ PISA ตกต่ำอย่างน่าเป็นห่วง / ปัญหาการถูกรังแก / ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน / ผลิตบุคลากรไม่ได้
สมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ / การสร้าง Productivity การเพิ่มมูลค่าเพิ่ม การเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม  

(3) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยพิจารณาเลือกความโดดเด่น 
ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา Pain Point ที ่สำคัญของวิชาชีพหรือประเทศ ซึ ่งจะทำให้งานวิจัย                    
งานบริการวิชาการที่ส่งเสริมให้คณาจารย์มีจุดเด่นนั้นสามารถพัฒนาองค์ความรู้แก้ไข Pain Point ของ
ประเทศได้ โดยเน้นคำว่า Economic & Social Impact เชื่อมโยงกับทิศทางการพิจารณาอนุมัติงบวิจัยที่ต้อง
มีการวิเคราะหผ์ลตอบแทนทางสังคม SROI (Social Return on Investment) เดิมเป็นการประเมินภายหลัง
จากการทำวิจัย ปัจจุบันปรับเป็นประเมินล่วงหน้าก่อนอนุมัติงบประมาณ หากมี Impact และค่า SROI สูง 
จะได้งบประมาณสูงกว่า หลังจากทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื ่อส่งเสริมความเชี ่ยวชาญของ
คณาจารย์แล้วจะเกิดองค์ความรู้ที่แท้จริงจนกลายเป็นผู้ เชี่ยวชาญและทราบปัญหาเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม รวมทั้งเข้าไปมีบทบาทต่อองค์กรภายนอกได้มากขึ้น อาทิ 
การให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล วิชาชีพ และประเทศได้ 

(4) ควรทำ Capstone Project คือโครงการที ่ให้นักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 ได้ทำงานเสมือนจริงจาก
สถานการณ์จริงในวิชาชีพ เป็นการสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพสามารถประกอบวิชาชีพได้จริง มีแรงบันดาลใจ
ในวิชาชีพเพ่ือกระตุ้นความอยากเรียนรู้ในวิชาชีพให้ลึกข้ึนกว่าเดิม ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้นายจ้างและ
สร้างความโดดเด่นให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นเลิศได้  

(5) ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะร่วมที่สำคัญนอกเหนือจากวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความโดดเด่น
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี เช่น ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต้องมีระดับไม่
น้อยกว่า B2 เมื่อสำเร็จการศึกษา ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) การใฝ่รู้             
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  

(6) ควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากการผลิต
บัณฑิตเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมวิชาชีพจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับวิชาชีพตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนา
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หลักสูตร ปรับกิจกรรมได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษา IAB 
( Industry Advisory Board) เพื ่อช ี ้แนะทิศทางและแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงหลักส ูตร กระตุ ้นให้
มหาวิทยาลัยต้องคิดและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สามารถเป็นวิทยากรมอบองค์ความรู้ทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการให้กับคณาจารย์ มอบงบประมาณสนับสนุน และแนะนำ                
การฝึกงานให้บัณฑิตมีโอกาสได้ทำงานที่ต้องใช้ศักยภาพมากขึ้น  

(9) ควรมีแผนติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตให้มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 (10) ควรกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน อาทิ นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการร่วมทางสังคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  ต้องกำหนดในแผนและปรากฏในหมวดที่ 4 ข้อ 1 ใน มคอ.2 ของทุกหลักสูตรด้วย 
 (11) พิจารณาแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์และจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัว ชี้วัด
ความสำเร็จ (Key Result) ข้อ 3B การกำหนดให้หลักสูตรต้องมีการจัดชุมชนเป็นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ต่อปี ต้องมีรายวิชาของหลักสูตรที่ปรากฏในคำอธิบายรายวิชาการศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาแกนในหลักสูตร
ของแต่ละหลักสูตร และ ข้อ 3E ร้อยละ 80 ของนักศึกษาระหว่างเรียนต้องปรากฏในกิจกรรมในรายวิชา 
บางวิชา หรือพิจารณาเป็นพิเศษที่แต่ละหลักสูตรต้องระบุไว้ โดยเฉพาะใน มคอ.2 หรือต้องมีโครงการร่วมมือ
กับบริษัท ห้างร้าน ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานขณะเรียน 
 (12) มหาวิทยาลัยอาจมีโครงการจ้างนักศึกษาทำงานในมหาวิทยาลัยโดยมีแผนและการเก็บข้อมูล 
 (13) ควรเพิ่มทักษะ Soft skills และ Resilience skills หรือความสามารถในการฟื้นตัว เมื่อตกอยู่
ในสถานการณ์ท่ีมีความกดดันและยากลำบาก เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาเมื่ออยู่ในจุดวิกฤต 

(14) ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สามารถ
วิพากษ์วิจารณ์ และถ่ายทอดความรู้ได้   

(15) ควรมีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ ที่เสริมทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้อยู่ได้
อย่างปลอดภัยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 

(16) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้อง
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผู ้สอนต้องปรับสื่อการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้
น่าสนใจยิ่งขึ้น  

(17) ควรจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา โดยเชิญเจ้าของสถานประกอบการมาร่วม
ประชุมสัมมนาและดูผลงานนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการหาสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย  

(18) ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกพูด ออกเสียง และ              
มีชมรมให้ได้ฝึกสนทนาตลอดเวลา 

(19) ควรจัดการระบบเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) ให้มีประสิทธิภาพและเปิดกว้างสำหรับ
ผู ้ เร ียนทุกช่วงว ัยเพื ่อเพิ ่มจำนวนผู ้เร ียน ได้แก่ หลักสูตรสองปริญญา ปริญญาตรีคว บปริญญาโท                          
การเทียบเคียงประสบการณ์เป็นคุณวุฒิ ซึ่งกระทรวง อว. เปิดช่องให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ
ภายในดำเนินการเองได้ แต่อาจต้องปรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการได้  

(20) ควรบูรณาการศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันของแต่ละคณะเพื่อร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐ โดยจัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานภายใน
และเชิญเครือข่ายหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและสถาบันต่างชาติเข้าร่วม เพื่อร่วมกันจัดหาแหล่ง
ทรัพยากร แลกเปลี่ยนแนวความคิด และนวัตกรรม  
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 (21) ควรแต่งตั ้งคณะทำงานดำเนินการหาวิธีการช่วยสาขาวิชาที ่นักศึกษาเรียนน้อยโดยการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ต้องเพิ่มเติมทักษะทางภาษาให้แก่คณาจารย์ และเพิ่มหลักสูตร
ที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน 

(22) กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับหลักสูตรระยะสั้น (Reskill/Upskill/Newskill)  คือ ศิษย์เก่า  
ครูอาจารย์ นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้คณาจารย์ด้วย 

(23) ควรสำรวจและดูแลให้โอกาสนักศึกษาที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจให้สามารถเรียนต่อจนสำเร็จ
การศึกษา 

(24) ควรจุดประกายทางความคิดให้แกผู่้เรียน ปรับกระบวนการเรียนรู้แนวทางใหม่ให้เหมาะสมกับ 
Next Generation โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

(25) ควรนำเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติในมิติต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากความรู้ที่ได้รับจากสถาบัน มีงานโครงการนำโดยคณาจารย์เป็นพี่เลี้ยง  
ควรรวมพลังทีมพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนแบบ BSRU ขึ้นมาโดยเฉพาะที่ผลิตบัณฑิตได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

(26) ควรพัฒนาทักษะอาจารย์และนักศึกษาไปควบคู่กัน เพ่ือแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ด ี 
(27) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและ

ต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิให้สูงขึ้น 
(28) ควรเสริมความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยด้วยการจัดหาเอกสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้

อาจารย์ได้รับความรู้และข่าวสารทั้งที่เป็นเอกสารนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ใหม่ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน 

(29) ควรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ งภายในมหาวิทยาลัยและต่าง
มหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ อาทิ การประกวด กิจกรรมอาสาสมัคร และกิจกรรมทางดนตรี 

(30) ควรปรับกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบั น               
สภามหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลานานในการพิจารณาซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อเสนอแนะแก้ไขความถูกต้อง  
ของรูปแบบและภาษามากกว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จึงควรปรับให้มีการนำเสนอผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนนำเสนอสภาวิชาการ แล้วจึงเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด้านนโยบายของการเปิดหลักสูตรเท่านั้น ส่วนรายละเอียดความถูกต้อง
ของรูปแบบให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
 (31) ในหลักสูตรควรระบุเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้น ไม่ต้องระบุอาจารย์ประจำ
หลักสูตร เพ่ือที่ให้อาจารย์สามารถเพ่ิมเติมทักษะความรู้เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ได้ 
 (32) ควรสนับสนุนการวิจ ัยและนวัตกรรมเพื ่อพัฒนามาตรฐานทางวิชาการของอาจารย์                        
โดยปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเน้นสัดส่วนผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ                  
ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
 (33) ควรบูรณาการองค์ความรู ้สำหรับคณาจารย์ อาทิ ทักษะภาษาต่างประเทศ สนับสนุน                  
การสืบค้นข้อมูลที่มีข้อจำกัด  
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๔. มิติด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
(1) โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยควรดำเนินงานโดยบุคลากรทุกภาคส่วนของหน่วยงานทั้งภายใน

มหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
ทั้งนี้แต่ละโครงการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน กำหนดตัวบุคคล
ของแต่ละคณะให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการ  

(2) แผนยุทธศาสตร์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ มีความยืดหยุ่นตามปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาและนำแผนลงสู่การปฏิบัติได้ อาทิ งบประมาณ บุคลากร เป้าหมาย ตัวชี้วัด  

(3) ควรสร้างทัศนคติให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้มีความคิดว่าเป็นเจ้าของแผน
จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจและมีความมุ่งม่ันในการทำงานยิ่งขึ้น 

(4) ควรกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างความโดดเด่นให้มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ต้องมีหลักใหญ่ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยจำได้ง่าย เข้าใจตรงกัน และรู้บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของตน 
กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนภายใน 3 – 5 ปี เพราะทำให้มีพลังและกำลังใจทำงานร่วมกัน มีความท้าทาย                      
มีความหวัง และทุกคนเห็นคุณค่าขององค์กร 

(5) ควรศึกษาเรียนรู้ International Accreditation คือการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยทิศทาง
ใหม่ ที่เป็นมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) กำลังผลักดันอยู่ International Accreditation จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยกำหนด 
Minimum requirement เง ื ่อนไขขั ้นต่ำของปัจจัยที ่สะท้อนคุณภาพบัณฑิต หลักการคือ ว ิส ัยทัศน์                    
การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน สามารถวัด
ประเมินผลในเชิงประจักษ์ และทำให้เกิด Outcome-based Education ข้อดีคือรู้กระบวนการจัดการศึกษา
ที่ตรงตามเป้าหมายในแต่ละด้าน รวมทั้งการพัฒนา Ecosystem เพื่อทำให้เกิดคุณภาพที่แท้จริงอย่าง
สม่ำเสมอ มีกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องในระยะยาวทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และสะท้อน
ความต้องการของอุตสาหกรรมและวิชาชีพเสมอ ซึ่งต้องมีระบบตัวช่วยหรือพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์สูงระดับ
นานาชาติมาช่วยกำหนดเป้าหมาย ประเด็น และกระบวนการ โดยพัฒนาไปสู่หลักสูตรของทุกคณะด้วย 

(6) ควรสร้างคลินิกเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญจนสามารถเป็นพี่เลี ้ยง ทั้งในด้าน
หลักสูตร ด้านงานวิจัย ด้านการของบประมาณ เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นที่ชัดเจน 

(7) ควรตั้งคณะทำงานติดตามยุทธศาสตร์เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว ความคืบหน้าและปัญหา
อุปสรรค ในทุก 3 - 6 เดือน เพ่ือให้สามารถปรับแผนยุทธศาสตร์ได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

(8) ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์                    
สร้าง Impact สร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาดใหญ่  

(9) ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีหน่วยงานกลางดูแล
สนับสนุน ประสานงาน หางบประมาณ และศึกษากระบวนการจากมหาวิทยาลัยที ่มีระบบการบริหาร                    
การพัฒนาบุคคลากรที่ดี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมและ             
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

(10) เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมามากกว่า 10 ปี จึงควรมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัย สอดคล้องกับ                  
การปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 2 เรื่อง คือ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
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ในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความ
เป็นอสิระ และหลักความเสมอภาค 

(11) พิจารณาแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์และจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ (Key Result) ข้อ 4D มี Platform กลางสำหรับแลกเปลี่ยนและเข้าถึง Resources ร่วมกัน    
ควรมีแผนรับให้ชัดเจน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำ อาทิ 
ด้านการสอน ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ด้านการสร้างผลงาน ด้านการวิจัย และข้อ 4G ควรมีแผนรองรับ
ให้ชัดเจน อาทิ แผนการพัฒนาบทบาทของสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาผู้บริหาร ระดับคณบดี รองคณบดี 
และประธานหลักสูตร แผนพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร 

(12) ควรเพิ่ม Platform ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยให้เชื่อมโยงกับระบบ
เทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank)  

(13) ควรสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่โดดเด่นโดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การยอมรับจากภายในประเทศและนานาชาติ  

(14) ควรส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนา
พบปะผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชา เดือนละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อพูดคุยปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อสร้าง
ขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์ 

(15) ควรสนับสนุนงบประมาณวิจัยทั้งจากงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
เพ่ือกระตุ้นในเกิดงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  

(16) ควรมีหน่วยงานกลางที่ดูแลการสื่อสารในภาพรวมเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ รู้จักใน
สังคมในวงกว้าง โดยเลือกหลักสูตรความเป็นเลิศที ่โดดเด่น ที่สามารถสร้างความนิ ยมได้คณะละ 2-3 
หลักสูตร และสร้างจุดขายประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ได้รับรู้ อาทิ การเน้นให้นักศึกษาสร้างรายได้ระหว่างเรียนตั ้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมี                   
ความเป็นนวัตกร ผู้ประกอบการ มีความคิดแบบเจ้าของกิจการ สร้างคุณค่าเพิ่มจากอาจารย์ที่มีตำแหน่ง              
ทางวิชาการสูง จากทรัพย์สินทางปัญญาและตอบสนองแก้ไขปัญหาของประเทศ  

(17) ควรแสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาที ่เร ียนปัจจุบัน ตั ้งแต่ชั ้นปี 1 – 4 เพื ่อเป็นข้อมูลให้                   
สภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และควรมีมติของสภามหาวิทยาลัยหรือ
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับกรณีสาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรน้อยกว่า 10 - 15 คน มหาวิทยาลัย
อาจให้หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาต่อไปได้ในปีการศึกษาถัดไป แต่ควรมีจำนวนนักศึ กษาที ่มี                  
ความประสงค์เข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คน หากมีน้อยกว่า ๑๕ คน ให้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร              
ให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของประเทศ หรืองดรับนักศึกษาและพิจารณาปิดหลักสูตรในลำดับต่อไป 

(18) ควรจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นตำแหน่งที่มีวาระการเข้าสู่ตำแหน่งจากการสรรหาตามข้อบังคับ และผู้เข้าสู่ตำแหน่งส่วนใหญ่มาจาก
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ บางรายไม่เคยผ่านการบริหารมาก่อน ให้มีความรู ้ความเข้าใจ                      
ด้านการบริหารที ่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ด้านวิชาการ และศึกษาประสบการณ์ด้านการบริหาร                    
จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานองค์กรได้ ซึ่งในอนาคตอาจปรับปรุง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารให้ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจึงจะสามารถมีคุณสมบัติเข้ารับ
การสรรหาผู ้บริหารได้ รวมถึงหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที ่เป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ได้แก่  

๑.๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
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๑.๓) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๕) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๑.๖) พระราชบัญญัติการบริหารงานส่วนภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๗) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๘) พระราชบัญญัติความรับผิดชอบชอบทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
๑.๙) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๑.๑๐) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่ ๓๙/๒๕๕๗ เรื่องการจัดระเบียบ และ                 

การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลให้สถาบันอุดมศึกษา 
๑.๑๑) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขปัญหา

การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 
๑.๑๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๑๓) ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออก

จากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑.๑๔) ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอ

เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๑.๑๕) แนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ ่งรัฐมนตรีว่า

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั ้งที ่  ๔/๒๕๖๔ เมื ่อว ันที ่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔                       
ออกประกาศแนวปฏิบัติไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แนวปฏิบัตินี ้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

๑.๑๖) แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อทางสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลัก
ความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนวปฏิบัตินี้มีข้อบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)   

๑.๑๗) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(19) ควรจัดให้มีการอบรมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยต่อเนื่อง โดยจัดทำเป็นหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(20) ควรมุ่งสู่การเป็น e-University ที่สมบูรณ์ ที่มีธรรมาภิบาลมุ่งเป้าการสร้างรายได้จากทีม
บุคลากรขององค์กรเพ่ิมข้ึนไปตามลำดับ สามารถนำมาพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศต่อไป 

(21) ควรเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ทันมหาวิทยาลัยอื่น 
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(22) ควรบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส โดยจัดประชุมประชาคมทั้งมหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและรับทราบยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบายและการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

(23) ควรศึกษาคำจำกัดความของคำว่า SMART University ให้ชัดเจน ทั้งความหมายและการ
มุ่งเน้นความสำคัญของคำว่า “SMART” ซึ่งการใช้พยัญชนะตัวใหญ่คือพยัญชนะแต่ละตัวมีความหมาย 
 (24) ควรพัฒนาเพิ ่มทักษะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Reskills หรือ New Skills  
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในมิติด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยสำหรับหน่วยงานระดับคณะ  
1. คณะครุศาสตร์ 

(1) ควรเพิ่มแผนพัฒนานักศึกษาด้านวิชาชีพให้ชัดเจน โดยเฉพาะการสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาควรสอบผ่านได้ 100% และควรทักท้วงไปยัง
คุรุสภากรณีการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ผู้เข้าสอบไม่ผ่านทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
ข้อสอบให้ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(2) ควรเพิ่มแผนพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาสอบบรรจุได้มากที่สุด โดยการให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การสอบและเข้าใจเทคนิคในการสอน 

(3) เพิ่มแผนพัฒนาครูของครู คือ พัฒนาคณาจารย์คณะครุศาสตร์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ สอนเก่ง  
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นต้นแบบอาจารย์ที่จะสร้างครูให้ประเทศชาติ  อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
ต้องเก่งวิชาการ ประเมินจากผลงานหนังสือ ผลงานวิจัย หรือได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับชาติ 
 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควรเพิ่มแผนพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ จำนวน                 

63 คน ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(2) ควรพัฒนาเพิ่มจำนวนวารสารในระดับนานาชาติ 
(3) ควรจัดทำเล่มรวบรวมบทความจากการประชุม Conference 2022 โดยจัด Peer review             

ให้ถูกต้อง เพ่ือให้คณาจารย์สามารถนำผลงานไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 
 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(1) ควรเพิ่มแผนการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาให้ชัดเจนโดยระบุชื่ อโครงการ

และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั ้นปีที่ 1 เป็นต้นไป เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของ
ประเทศ 

(2) ควรเพิ่มแผนให้นักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน อาทิ การเป็นผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยทดลอง
เก็บข้อมูลในโครงการ หรือนำความรู้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่าย การทำอาหารเพ่ือสุขภาพ การขาย
ของออนไลน์ การปลูกผักในบ้านที่มีบริเวณจำกัด  

 

4. คณะวิทยาการจัดการ 
(1) คณะควรเป็นผู้นำในการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของนักศึกษาสามารถทำงานได้ในศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบ โดยมีแผนพัฒนา
ทักษะการทำงานของนักศึกษาให้ชัดเจน  
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(2) ควรพัฒนาทักษะการเงินให้แก่นักศึกษา ให้รู้จักการหาเงิน การใช้และการออม เพ่ือไม่ให้เกิดการ
สร้างหนี้สินจนเป็นภาระและปัญหาสังคม หากปลูกฝังให้นักศึกษาใช้เงินเป็นก็เท่ากับช่วยทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยให้เป็นคนที่สร้างความเจริญให้แก่ประเทศ 
 

5. วิทยาลัยการดนตรี 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ควรวางแผนพัฒนาทักษะครูดนตรีเป็นหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill และ

สอดคล้องกับวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยเปิดสอนในภาคฤดูร้อนและเชื่อมโยงกับ
ระบบเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบเคียงคุณวุฒิเพ่ือศึกษาต่อในสาขานี้ได้ต่อไป 

(2) ควรเป็นศูนย์กลางประสานงานสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการทางดนตรีทั้งดนตรีไทยและสากล  
โดยจัดระบบการใช้เครื่องดนตรีและสถานที่ให้ถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน 

    

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(1) ควรมีโครงการที่ชูประเด็นหลักทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เด่นชัดโดย  

บูรณาการทั ้งว ิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื ่อให้บุคคลภายนอกและ
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนได้เข้าใจศาสตร์สาขานี้มากข้ึน 

(2) ควรบูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขาวิชาอื่น เช่น สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทำเมนูอาหาร
สำหรับผู้สูงอายุและให้ความรู้ในการใช้ยาเป็นอาหาร 

 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 
 (1) ควรมีแผนพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างประเทศโดยเพ่ิมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน 
 (2) บัณฑิตวิทยาลัยควรมีวารสารที่เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือรองรับผลงานของอาจารย์และนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๑๒ 

 

  สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)ของสภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 
 

  ตารางที่ ๑  แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกเป็น เพศ และ
สถานภาพ ตำแหน่ง ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

สถานภาพ 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวนคนที่ตอบ
แบบประเมิน 

ร้อยละ 

๑. เพศ 
    1.1 ชาย 55 38 55.88 
    1.2 หญิง 58 30 44.12 

รวม 113 68 100.00 
๒. สถานภาพ 
    2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 19 16 23.53 
    2.2 คณาจารย์ 39 21 30.88 
    2.3 บุคลากรสายสนับสนุน 55 31 45.59 

รวม 113 68 100.00 
๓. ตำแหน่ง 

3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 23 19 27.94 
3.2 กรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) 35 18 26.47 
3.4 คณะกรรมการดำเนินงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 55 31 45.59 

รวม 113 68 100.00 
 
จากตารางที่ ๑ พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบประเมินมีจำนวน 68 คน จากจำนวนทั้งหมด 113 คน  

เป็นเพศชาย จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88  และเพศหญิง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.59 รองลงมา คือ คณาจารย์ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.88 และผู ้ทรงคุณวุฒิ จำนวน               
16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 ตามลำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงาน หรือบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง 
จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมา คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.94 และดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.47 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๑๓ 

 

  ตารางที่  ๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการ              
ก่อนและหลังโครงการประชุมของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 

 
  จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
  ก่อนการประชุมสัมมนา ผลการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับก่อน              
เข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21 , S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   
มีค่าเฉลี่ยข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย                
สู่การปฏิบัติสูงที่สุด  (�̅� = 4.28 , S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (�̅� = 4.24 , S.D. = 0.76) ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด (�̅� = 4.24 , S.D. = 0.76) และข้อมูล/ความรู้/
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งเพื ่อให้
สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม  (�̅� = 4.08 , S.D. = 0.84) 
ตามลำดับ 

รายการประเมิน 

ก่อนประชุม 
 

หลังประชุม 
 

  ค่าเฉลี่ย 
�̅� 

  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 (S.D.) 

ระดับ 
การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย 
�̅� 

  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
  (S.D.) 

ระดับ 
การประเมิน 

1. ข ้อม ูล /ความร ู ้ / เก ี ่ ย วกับ                  
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย 

4.24 0.76 มาก 4.76 0.51 มากที่สุด 

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

4.28 0.72 มาก 4.76 0.51 มากที่สุด 

3. ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับผล
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย             
ตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนด 

4.24 0.76 มาก 4.80 0.49 มากที่สุด 

4. ข ้อม ูล/ความร ู ้ / เก ี ่ ยวกับ
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น                     
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็ง
เพื ่อให้สอดคล้องกับกระทรวง    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

4.08 0.84 มาก 4.68 0.55 มากที่สุด 

สรุปรวมรายด้าน 4.21 0.78 มาก 4.75 0.52 มากที่สุด 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๑๔ 

 

 หลังการประชุมสัมมนา ผลการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้า
รับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.75 ,  S.D = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                    
มีค่าเฉลี่ยข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
สูงที่สุด (�̅� = 4.80 , S.D = 0.49) รองลงมา คือ ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่
ของสภามหาวิทยาลัย (�̅� = 4.76 , S.D = 0.51) ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  (�̅� = 4.76 , S.D = 0.51) และข้อมูล/ความรู้/
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งเพื ่อให้
สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม  (�̅� = 4.75 , S.D = 0.52) 
ตามลำดับ 
 

  ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโครงการประชุมฯ 
 

ประเด็นการประเมิน �̅� S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1) รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.64 0.48 มากที่สุด 
1.2) ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.60 0.49 มากที่สุด 
1.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.50 0.70 มาก 
1.4) เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.68 0.61 มากที่สุด 

รวมด้านที่ 1 4.60 0.58 มากที่สุด 
๒. ด้านคณะกรรมการดำเนนิโครงการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.1) คณะทำงานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย 4.67 0.43 มากที่สุด 
2.2) คณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ 4.67 0.51 มากท่ีสุด 

รวมด้านที่ 2 4.76 0.47 มากที่สุด 
๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.1) สถานที่จัดกิจกรรม 4.80 0.40 มากที่สุด 
3.2) สื่อและโสตทัศนูปกรณ ์ 4.68 0.47 มากที่สุด 
3.3) อาหารและเครื่องดื่ม 4.56 0.75 มากที่สุด 

รวมด้านที่ 3 4.68 0.58 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 
4.1) ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4.72 0.45 มากที่สุด 
4.2) ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน/
พัฒนาการทำงานได ้

4.72 0.45 มากที่สุด 

รวมด้านที่ 4 4.72 0.45 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.67 0.54 มากที่สุด 

 
 
 
 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๑๕ 

 

 จากตารางที่ ๓ พบว่า ความคิดเห็นของเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.67 , S.D = 
1.54) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 

  1. ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู ้เข้าร่วมโครงการ                      
ม ีความคิดเห ็นอยู่ ในระดับมาก (�̅� = 4.49 , S.D = 0.65) เร ียงตามลำดับดังนี้  เอกสารและสื่อ
ประกอบการจ ัดกิจกรรม (�̅� = 4.68 , S.D = 0.61)  รองลงมา คือ ร ูปแบบในการจ ัดกิจกรรม                   
(�̅� = 4.64 , S.D = 0.48) และลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.60 ,S.D = 0.49) ตามลำดับ  
 2. ด้านคณะกรรมการดำเนินโครงการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.76 , S.D = 0.47) เรียงตามลำดับ ดังนี้ 
คณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก ้ป ัญหา  (�̅� = 4.76 , S.D = 0.51) รองลงมา คือ 
คณะทำงานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย (�̅� = 4.67 , S.D = 0.43) ตามลำดับ 
 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.68 , S.D = 0.58) เรียงตามลำดับ ดังนี้  สถานที่จัดกิจกรรม สื ่อและ
โสตทัศนูปกรณ ์(�̅� = 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 ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.72 , S.D = 0.45) โดยมีระดับคะแนนเท่ากันดังนี ้ ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า (�̅� = 4.72 , S.D = 0.45) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ               
นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน/พัฒนาการทำงาน (�̅� = 4.72 , S.D = 0.45)     
 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบประเมินโครงการ 

1. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้น
ควรให้บุคลากรเข้าร่วมรับฟังด้วยหรือเข้าออนไลน์ 

2. ควรเพิ ่มระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื ่อให้สามารถแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารได้มากกว่านี้ 

3. เอกสารประกอบการประชุมบางเล่มตัวหนังสือมีขนาดเล็ก ยากต่อการอ่านเป็นอย่างยิ่ง 
4. อยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องตลอดไป และควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ                

1 - 2 ครั้ง เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๑๖ 

 

ตารางท่ี 4 สรุปผลตัวช้ีวัดความสำเร็จและเป้าหมายของการดำเนินโครงการ ฯ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงาน 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ      มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 
     จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 113 คน              
จากจำนวนทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
สรุปผล 
 บรรลุเป้าหมาย (>ร้อยละ 90.00) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ      ผ ู ้ เ ข ้ าร ่ วมโครงการได ้ ร ับคว ามรู้                  
ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่
จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

     ผลการตอบแบบประเมิน หลังการประชุมสัมมนา 
พบว่า ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจใน
เน ื ้อหากิจกรรมที ่ ได ้ร ับในภาพรวม อยู ่ ในระดับ                  
มากที่สุด (�̅� = 4.75 ,  S.D = 0.52) 
คิดเป็นร้อยละ 95.00 
สรุปผล 
 บรรลุเป้าหมาย (>ร้อยละ 90.00) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

     ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
 

     ผลการตอบแบบประเมินด้านคุณภาพการจัด
กิจกรรม ในภาพรวม ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการมีความ           
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.67 , S.D = 1.54) 
คิดเป็นร้อยละ 93.40 
สรุปผล 
 บรรลุเป้าหมาย (>ร้อยละ 90.00) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

     - ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๙๐ 

     ผลการตอบแบบประเม ินด ้านค ุณภาพการจัด
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับ                       
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน/พัฒนาการทำงาน                 
(�̅� = 4.58 , S.D = 0.61) คิดเป็นร้อยละ 91.60 
และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้ารว่ม
ก ิจกรรมอย ่างค ุ ้มค ่า  (�̅� = 4.72 , S.D = 0.45)             
คิดเป็นร้อยละ 94.40 
สรุปผล  
 บรรลุเป้าหมาย (>ร้อยละ 90.00) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา      สามารถจัดกิจกรรมตามที ่กำหนดใน
โครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

     ผลการตอบแบบประเมิน ด ้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในประเด็นเรื่องระยะเวลาที่ใช้                 
ในการจ ั ดก ิ จกรรม  ( �̅� = 4.50 , S.D = 0 .70)                 
คิดเป็นร้อยละ 90.00  
สรุปผล 
 บรรลุเป้าหมาย (>ร้อยละ 90.00) 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

๑๗ 

 

  ประมวลภาพโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)ของสภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565  
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