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1. กำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย   Reinventing University มหำวิทยำลัยต้องเร่งปรับตัวโดยเร็ว  
จำก Trend ที่เห็นกำรเขียนแผนยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เพรำะไม่สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย  
กำร Reinventing University ได้แก่ 

๑)  มหำวิทยำลัยกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน สมรรถนะของบัณฑิต  
ต้องเน้น Outcome Based Education บัณฑิตลงมือท ำเป็นและตรงกับควำมสอดคล้องของปัญหำ 
ของประเทศ  

๒) เน้นควำมเป็นนำนำชำติ มีบทบำทเครือข่ำยนำนำชำติให้ชำวต่ำงชำติมำเรียนเพ่ือให้เกิดกำร
ยอมรับคุณภำพในระดับสำกล มีใบรับรองครูภำษำอังกฤษ  มีบทบำทของกำรเรียนรู้ เกิดองค์ควำมรู้ใหม่
ตลอดเวลำ มีบทบำทกำรแก้ไขปัญหำประเทศ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ของประเทศไทย 

๓) เน้นกำรพลิกฟ้ืน พลิกโฉมเพ่ือประเทศไทย เมื่อท ำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรต้องมุ่งเป้ำ
ไปสู่กำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น และแก้ไขปัญหำวิชำชีพ เมื่ออำจำรย์ท ำงำนวิชำกำรที่มีประโยชน์ให้นักศึกษำ 
เข้ำไปมสี่วนร่วมจำกกำรเรียนรู้ปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำจำกกำรท ำงำนวิจัยร่วมกับอำจำรย์ เน้นกำรประเมิน
ผลตอบแทนทำงสังคม Social Return on Investment (SROI)  

๔) เน้นกำรท ำงำนเป็นเครือข่ำย โดยหำพันธมิตรจำกภำคอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนภำยนอก
ที่เก่ง เชิญมำเป็นวิทยำกร อำจำรย์พิเศษ เพ่ือให้ควำมรู้จะท ำให้บัณฑิตเก่ง   

2. ประเด็นส ำคัญในกำรพัฒนำเชิงวิชำกำร ต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคมท่ีเกี่ยวข้อง  

๑) กำรพัฒนำหลักสูตร พบว่ำกำรเขียน Pain Point ยังไมต่อบโจทย์วิชำชีพอุตสำหกรรม  
๒) กำรพิจำรณำหลักสูตร ขำดกำรสร้ำงจุดเด่นของหลักสูตรอย่ำงเป็นรูปธรรม ขำดกำรสร้ำง

ควำมแตกต่ำง ควรมีกลไกให้ทุกคณะท ำหลักสูตรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ก่อนท ำต้องรู้ Pain Point รู้คู่แข่ง  
มีจุดโดดเด่น สร้ำงควำมแตกต่ำง 

๓) Demand Driven แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่มองเห็นควำมส ำคัญชัดเจน  
โดยเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำพิจำรณำ Demand ของประเทศ และประเภทที่มองไม่เห็น ต้องมีกำรกระตุ้น
จึงเกิด Demand ขึ้นมำด้วยวิธีกำรบำงอย่ำง เพ่ือสร้ำงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอนำคต 

๔) กำรเขียนสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับอนำคตต้องตรงกับควำมต้องกำรของนำยจ้ำง ลูกจ้ำง 
และมีควำมชัดเจน ควรสร้ำงหน่วยงำนสนับสนุนในกำรเขียนสมรรถนะให้กับคณะ และบูรณำกำรในกำรเขียน
สมรรถนะร่วมกัน 
 
 
  

สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสมัมนาทบทวนนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
ณ โรงแรมดุสติธาน ีพทัยา จังหวัดชลบุร ี
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3. กระบวนกำรหลัก ที่จะท ำให้บรรลุเป้ำหมำย  
1) กำรหำผู้เรียนทีใ่ช่ กำรสร้ำงบัณฑิตที่ใช่ โดยเริ่มจำกสมรรถนะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ และ

หำผู้เรียนที่มีสมรรถนะที่เหมำะสมจำกนักเรียนในโรงเรียนมัธยม หำกระบวนกำรทดสอบ คัดเลือก หรือ
สะท้อนถึงสมรรรถนะที่เกิดขึ้นในอนำคต 

2) ผู้สอนต้องใช่ สอนให้นักศึกษำคิดเป็นท ำเป็น จบแล้วต้องท ำงำนได้ มีศักยภำพต่อยอดได้   
โดยหำผู้รู้ในระดับประเทศมำสอนและอำจำรย์ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษำ  

3) กระบวนกำรเรียนรู้ที่ใช่ เพ่ือให้แน่ใจว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นอย่ำงมีประสิทธิผล  
เรียนรู้กระบวนกำรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ ต้องรู้ว่ำกระบวนกำรนี้อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร 
เพ่ือบูรณำกำรว่ำสิ่งใดมีแล้วไม่ต้องมีมำกเกินไป  

4. กำรน ำเรื่อง Objective Key Result (OKR) มำใช้ให้มำกขึ้น ซึ่งจะมีกลไกสนับสนุนเพ่ือช่วย
แก้ปัญหำกำรท ำงำน ผู้เรียนสำมำรถเรียนในภำคเรียนใดก็ได้สำมำรถเก็บหน่วยกิตได้ทั้งหมด เรียนได้โดยไม่ปิด
ภำคเรียน ผู้เรียนสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี  

5. กำรหำรำยได้โดยตั้ง Holding Company มหำวิทยำลัยถือหุ้นใน  Holding Company เพ่ือจัดตั้ง
หน่วยงำนสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลง   

6. กำรเขียนสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือออกแบบกระบวนกำร  Mapping  
ให้ได้ว่ำกำรบูรณำกำรหลักควรอยู่ในส่วนใดของหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน  

7. กำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดว่ำต้องกำรบุคลำกรอย่ำงไรเพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ประเทศ หลักสูตรที่มีสำขำเดียวอำจไม่ประสบควำมส ำเร็จ ควรมีกำรควบรวม ระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ 
เรียน ๔ ปี กำรเรียนภำษำต้องเรียนรู้วัฒนธรรม พ้ืนฐำนอนำคตเป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน 

8. กำรพัฒนำอำจำรย์ในหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อยให้ไปสอนในหลักสูตรที่มีผู้เรียนมำก พัฒนำควำมรู้
ของอำจำรย์ที่มีผู้เรียนน้อยไปเปิดหลักสูตรใหม่แบบบูรณำกำร หรือเปิดหลักสูตรระยะสั้น กำรท ำงำนวิจัยกับ
งำนบริกำรวิชำกำรไปด้วยกัน ท ำกำรท่องเที่ยวเป็นทุนวิจัย โดยมีศิลปะดนตรีเป็นฐำนรำกที่ส ำคัญ พัฒนำคน 
ให้ม ีEQ ดีขึ้นโดยใช้ศิลปะดนตรี  

9. คณะครุศำสตร์ควรเป็นผู้น ำในกำรหำนักศึกษำให้กับทุกคณะในเชิงรุก โดยมีเครือข่ำยศิษย์เก่ำ ครู
แนะแนวจำกโรงเรียนต่ำง ๆ   

10. กำรมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้เรียน นักศึกษำระดับปริญญำตรีควรมีกำรเรียน
ข้ำมคณะได้ 

11. กำรด ำเนินกำรเรื่อง Ranking University  และกำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ส ำนักงำนสีเขียว 
12. กำรพัฒนำวิชำกำร บุคคลที่มีควำมส ำคัญท ำให้กำรพัฒนำวิชำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไป มี ๔ กลุ่ม 

ได้แก่ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ฝ่ำยสนับสนุน ต้องประสำนงำนกันอย่ำงดีที่สุด โดยมีปัจจัยส ำคัญ คือ กำรมี
ทัศนคติที่เปิดกว้ำง ปรับตัว ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง ควำมแตกต่ำง เป็นผู้ให้ มีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมรู้รวมถึง
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ร่วมกัน มีควำมสำมัคคี มีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำง มีกำรท ำงำนร่วมกัน 
ช่วยเหลือกัน มีเป้ำหมำยเดียวกัน จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้ำหมำยที่ดีกว่ำ 

13. กำรพัฒนำวิชำกำร เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มำตรฐำน จึงจ ำเป็นต้องยึดมำตรฐำนที่เป็นกฎหมำย 
หลักกำร ทั้งนี้ยังไม่เห็นกำรเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรมำกนัก เช่น ๕๐ ห้องเรียน ๕๐ สถำนประกอบกำร 
ท ำงำนครึ่งวันมำเรียนครึ่งวัน อำจำรย์เข้ำไปศึกษำดูงำนในโรงงำน เป็นต้น 
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14. สิ่งส ำคัญในกำรพัฒนำวิชำกำรภำยใต้กฎกระทรวงคือเรื่องควำมร่วมมือหรือเครือข่ำย  โดยสร้ำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับรัฐ มหำวิทยำลัยกับมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยกับองค์กรรัฐอ่ืน ส่วนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับองค์กรเอกชนท ำแล้วแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม  

15. กำรพัฒนำหลักสูตรไม่ใช่เพียงองค์กรภำยในเท่ำนั้น ควรเป็นองค์กรภำยนอกและอย่ำงน้อย  
ในภูมิภำคอำเซียน ซึ่ งควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศจะช่วยให้มหำวิทยำลัยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
ในด้ำนต่ำงประเทศ   

16. กำรเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้มำกขึ้น โดยเก็บค่ำอบรมไม่มำกนัก เช่น กำรใช้แอปพลิเคชัน
ในมือถือ กำรพูดภำษำอังกฤษให้ชัดเจน กำรใช้ค ำควบกล้ ำ อำจเริ่มโดยกำรอบรมอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย
ก่อน ทุกคณะสำมำรถคิดโครงกำรเพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมแก่นักศึกษำและบุคคลภำยนอก 

17. แนวทำงพัฒนำเชิงวิชำกำรจะต้องท ำงำนร่วมกัน ต้องใช้กระบวนควำมคิดที่เป็นระบบ มองรอบ
ข้ำงอย่ำงรอบคอบ ท ำงำนร่วมกันให้ตรงกับเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้ได้ผลของควำมคิด
และน ำผลของควำมคิดไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม  

18. จุดเด่นของมหำวิทยำลัย คือ ในอดีต มบส. อยู่ในแวดวงวิทยำลัยครู มีผู้เรียนอันดับ ๑ ของ
จังหวัดมำเรียนและกลับไปเป็นบุคลำกรส ำคัญของประเทศ และมีคนเป็นอธิกำรบดีหลำยมหำวิทยำลัย 

19. มหำวิทยำลัยต้องมีเป้ำหมำยทีช่ัดเจน หลักสูตรจะดีเพียงใดแต่อำจไม่ตรงใจของนักศึกษำ ดังนั้น
จึงควรผลิตหลักสูตรให้ตรงใจของนักศึกษำ 

20. กระบวนกำรศึกษำ ควรมีกระบวนกำรเรียนรู้บุคคลและสังคม เน้นคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
ชำติ มีกระบวนกำรเรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลจำกประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรอบรม 
สั่งสอน มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่ง และมีกระบวนกำรหำทุนเพื่อหำรำยได้ 

21. กำรมีกำรคิดเชิงระบบ คิดต่อยอด คิดนอกกรอบ น ำบริบททำงกำรศึกษำ สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรมมำพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงมีคุณภำพ 

22. หลักสูตรสหวิทยำกรในต่ำงประเทศ หลำยมหำวิทยำลัยเป็นหลักสูตรยอดนิยม ในระยะ ๑๐ ปีที่
ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัย Top ๑๐ ก็มีหลักสูตรสหวิทยำกร เช่น มีอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลโนเบลมำสอน  ดังนั้น
คณะต่ำง ๆ ควรน ำหลักสูตรมำบูรณำกำรร่วมกัน 

23. กำรจัดท ำหลักสูตร Non degree และสร้ำงกลไกให้ขับเคลื่อนอย่ำงเร็ว มีผู้รับผิดชอบ มีแผน
ด ำเนินกำร มีกำรหำงบประมำณในกำรสร้ำงวิชำกำรและ Brand ให้เกิดขึ้น ทุกหลักสูตรมีหน้ำที่ปรับกำรเรียน
กำรสอนภำยในไว้ส ำหรับอนำคต มำตรฐำนคือหลักสูตรที่ยังไม่ปรับต้องรับผิดชอบร่วมกัน ก ำกับมำตรฐำน  
ด้วย Outcome Based Learning น ำอำจำรย์จำกภำยนอกมำร่วมสอน ร้อยละ ๘๐  

24. กำรรื้อฟ้ืนโรงเรียนฝึกหัดครู และมีกำรจัดอบรมให้กับหน่วยงำน อปท.ของประเทศ วำงรำกฐำน 
R&D เป็นแหล่งงบประมำณ 

25. กำรท ำงำนร่วมกัน ผนึกก ำลังท ำงำนเป็นทีม เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว และรวดเร็ว บริหำรงำน
แบบโครงกำร น ำควำมถนัดเชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรมำสอดแทรกกับกำรท ำงำนเพ่ือให้เห็น Business Model 
สร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้เรียนในกำรท ำงำนและหำเงิน โดยมีอำจำรย์เป็นต้นแบบในกำรหำรำยได้ น ำนักศึกษำ
เข้ำมำเรียนรู้ และพัฒนำทุกด้ำนให้ อปท.ทั่วประเทศ  
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