
 

 

 

แผนบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งม่ันที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มี
สุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีอัตลักษณ์โดดเด่น ซึ่งสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และมาตรา ๘(๔) ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยามีพันธกิจในการบริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมท้ังมีการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตาม
ความต้องการให้แก่สังคมอันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยผลจากการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาท าให้มหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นชุมชนให้มีศักยภาพใน
การด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านการเมืองที่ดี 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่นปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๕๙ฉบับนี้ ขึ้น เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมโดย มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรต่างๆ ใน ภาครัฐและเอกชนของทุก
ภาคส่วนโดย ให้ทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการ  ทั้งนี้แผนบริการวิชาการได้เน้นย้ าให้
เกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และได้พัฒนารูปแบบ   การ
บริการวิชาการท่ีหลากหลาย และใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  



สารบัญ 

หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    ๑ 

- ประวัติความเป็นมา        ๑ 
- โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ๖ 

ส่วนที่ ๒ ปรัชญา คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย ปณิธาน      ๕  
 วัตถุ ประสงค์และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย     ๖  

- กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัด  ๗ 
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

- กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  ๘ 
 และงานสร้างสรรค ์
- กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  ๙ 
 ของชุมชนและท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่  ๑๐ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ         
- กลยุทธ์ที่ ๕ การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ๑๐ 

 กลยุทธ์ ยุทธวิธี เป้าประสงค์ของการบริการวิชาการ      ๑๓ 
 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ    ๑๔  
 หลักเกณฑ์และระเบียบในการด าเนินการให้บริการวิชาการ    ๑๕  
ส่วนที่ ๓ แผนด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม      ๑๗ 
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ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมา ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี  
สถานศึกษาอันมีชื่อว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ” เกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์เสนาบดี กระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่าจวนของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ 
ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า 
“โรงเรียนราชวิทยาลัย ” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงเรียน
ฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ” ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬามงกุฏ การแต่งกาย นุ่งผ้าสี
ครามแก่เสื้อขาว  มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ท าให้
สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่ต าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุม จวนของสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ก็ว่างลง ในขณะนั้นการศึกษาระหว่างหัวเมือ งกับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล้ ากันมาก เนื่องจาก
คุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จ เจ้าพระยาฯ 
เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” ส าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพ่ือสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๖ มีหลวงบ าเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ่การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัว
ออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นจึงท าให้ เกิดความจ าเป็นที่จะส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯที่ นี่ลดน้อยลง ทาง
ราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูงควรจัดเป็นโรงเรียนประจ า จึงให้ย้าย
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อ
ใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก ” เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ มีขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมา
เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” พ.ศ.๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพล
เรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ไปอยู่ท่ีวังใหม(่กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) ท าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯว่างลงอีกครั้ง ทาง
ราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยม ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา”เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๘ รับนักเรียนประจ าโดยมีโรงเรียนใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นสาขา
ของสถานศึกษาแห่งนี้ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียน
ประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่
มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต สีประจ าโรงเรียนคือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ส.มีคติพจน์ประจ าโรงเรียน
คือ “สจฺจ เว อมตา วาจา” และตราประจ าโรงเรียนคือรูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ท่ีกล่าวมานี้เป็นรากฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มาจนถึงปัจจุบัน  

 เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถท าเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยา
วิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้น ได้เจรจาผ่านกระทรวง
ธรรมการเพ่ือขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจ านวนน้อย 
ดังนั้นสถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
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ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี  ๒ วงซ้อนกันภายในเป็น
ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่  ๙ ของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายนอกเป็นชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย
ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ  

พระคลังมหาสมบัติยังได้มอบที่ดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอ
นอนและห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๗๕เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.๗  –  ม.๘) 

 จนกระท่ังวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่
ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามก ฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิมสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึง
เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของ
นักศึกษาทุกคนที่ได้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้  

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย  
 

   
 

สีในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่าดังนี้ 

สีน้ าเงิน มีความหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

สีเขียวมีความหมายแทนแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 
  สีทองมีความหมายแทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

  สีส้มมีความหมายแทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

  สีขาวมีความหมายแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

สีประจ ามหาวิทยาลัย  

“                        ม่วง – ขาว” เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
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     หมายเหตุ        

     ๑. หน่วยงานตามกรอบใน พรบ.      

     ๒. หน่วยงานท่ีจัดต้ังในมหาวิทยาลัย       

     ๓. หน่วยงานท่ีเตรียมการจัดต้ังขึ้นใหม่รองรับกลยุทธ์       

 

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๑ การจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 

กองคลัง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส านักงานคณบดี 

ส านักงานคณบดี ส านักงานคณบดี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานผู้อ านวยการ กองกลาง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ส านักบริหารจัดการรายได ้

และสิทธิประโยชน์ 

 กองอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อม 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักโรงเรียนสาธิต 

ส านักกิจการนิสิต – นักศึกษา 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 วิทยาลัยการดนตร ี

 หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม 
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวด ี

โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัย เก่าแก่ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นและ
มีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยัง มีคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ ในการ
ปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่ายสาย
สัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกทั้ง มีบทบาท ส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น า สังคม  ชุมชน 
ท้องถิ่น ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘  – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่างๆรอบด้าน จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และ
ยุทธวิธีในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ   

ส าหรับข้อมูลส าคัญท้ัง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีดังนี้ 

 
 

 

  มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล  

 
 

สจฺจ เวอมตา วาจา“ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย" 

 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะ สร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิต คุณภาพที่เปี่ยมด้วย
คุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
 

 

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 

 

 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดีและ
มีความเป็นไทย 

ส่วนที่ ๒ การด าเนินงาน 

๒. คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 

 
๓. ปณิธาน 

 

 

 

 ๔. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

๕.อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 

 

 

 

 

๑. ปรัชญา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

 
 

๑. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม  
๒. วิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
๓. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงา น                

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไว้ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศเพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญามีทักษะวิชาชีพและ
มีคุณธรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 

๒. จัดการศึกษาท่ีหลากหลายยืดหยุ่นเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้า นภาษา 
IT เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบนอกระบบและเรียนรู้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์และ  
online ที่ยืดหยุ่นเข้าถึงความรู้ได้ทุกเวลาไม่จ ากัดสถานที่และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน 

๓. พัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  OTOPs, SMEs และ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสู่สากล 

๔. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพและเปน็ศูนย์กลาง
บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

๕ .พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพมีระบบการบริหารทรัพยากรหรือ
ERP:Enterprise Resources Planning ที่มุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
อย่างมีคุณภาพและมั่นคง 

กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ข้อมูลจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนทิศทางและ
แนวโน้มในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ 
กลยุทธ์ ดังนี้   

 

๖. วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 

๗. พันธกิจ 
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กลยุทธ์ที่ ๑การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๒การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงาน 
สร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๔การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย       

และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ ๕การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โดยแต่ละกลยุทธ์มียุทธวิธี เป้าประสงค์ และมาตรการ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน 
                ให้มีคุณภาพ  

 ยุทธวิธีที่ ๑พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ                  
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรการที่ ๑  สร้างและ/หรือปรับหลักสูตรทุกระดับให้มีความทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐ าน
ระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

มาตรการที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ 
ต่างประเทศ 
มาตรการที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุนหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ  

 ยุทธวิธีที่ ๒พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้                  
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มาตรการที่ ๑  สร้างระบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือจัดสิ่งอ านวยความ 

สะดวกในการเรียนรู้       
      มาตรการที่ ๒  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
เหมาะสม        
      มาตรการที่ ๓  สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

 ยุทธวิธีที่ ๓ พัฒนา  ผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการตามพันธกิจเพ่ือผลิตและส่งเสริมครู       
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศ                                      
มาตรการที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพอ่ืนๆพัฒนาครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
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 ยุทธวิธีที่๔  สร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 
เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะมีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย  
      มาตรการที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย โดยเน้น 
                        กิจกรรมทักษะชีวิต อนรุักษ์ความเป็นไทย การสร้างเสริมสุขภาพ จิตสาธารณะ  
                        คุณธรรม  ส่งเสรมิจรรยาบรรณวิชาชีพ                    
      มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ด้านทักษะภาษา  การสื่อสาร ทักษะชีวิต 
                         และการท างานรว่มกับผูอ่ื้น       
      มาตรการที่ ๓  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า        

 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร 
เป้าประสงค์  อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
      มาตรการที่ ๑ เร่งรัด พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการ และความสามารถในการสอน 
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 
สนับสนุนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
      มาตรการที่ ๒  เร่งรัด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ 
และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะในการท างาน ยกย่อง เชิดชู ผู้เป็น 
แบบอย่างทั้งด้านคุณภาพการท างาน และคุณธรรมจริยธรรม        

มาตรการที่ ๓พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 ยุทธวิธีที่๑  เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

เป้าประสงค์  ๑ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 
๒ ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

มาตรการที่ ๑ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบการ 
ติดตามประเมินผล มุ่งเป้าหมายสู่การเพ่ิมทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 ยุทธวิธีที่๒  ยกระดับศักยภาพนักวิจัย 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความรู้ 
      มาตรการที่ ๑  กระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยทุกระดับสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ 
      มาตรการที่ ๒  อบรมพัฒนาทักษะการท างานวิจัยแบบมืออาชีพ และการสร้างเครือข่ายการวิจัย  
                        และเครือข่ายแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจยั 

 ยุทธวิธีที่๓  สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา   
                 การจดสทิธิบตัร และการสร้างระบบบริหารงานวิจยัเชิงสร้างสรรค์เพ่ือน าสู่

มาตรฐานสากล    
      มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
      มาตรการที่ ๒  ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร  และการสร้างระบบบริหาร 

งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือน าสู่มาตรฐานสากล 
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 ยุทธวิธีที่๔  เผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
      มาตรการที่ ๑  สร้างระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
      มาตรการที่ ๒  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
      มาตรการที่ ๓  สร้างความร่วมมือและพัฒนาเวทีเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธวิธีที่๑  สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                    และยั่งยนื 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
      มาตรการที่ ๑  พัฒนาการบริการวิชาการตามระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
             ทีก่่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

                 มาตรการท่ี ๒  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา  
                                    การเรียนการสอน และการวจิัย 
                 มาตรการท่ี ๓  พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                                    และองค์กรภายนอก 

 กลยุทธท์ี่ ๔  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน 
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ยุทธวิธีที่๑  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 

มาตรการที่ ๑  พัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศึกษา วิจัย และรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
                  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
มาตรการที่ ๓  ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม  
                  และสร้างเครือข่ายท่ีเน้นกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้รว่มกัน 
มาตรการที่ ๔  จัดท าวารสารวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ยุทธวิธีที่๒  เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม 
      มาตรการที่ ๑  สร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม  
 สนับสนุนการท่องเที่ยว การบริการและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 

เชิงสร้างสรรค์ 
 ยุทธวิธีที่๓  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีการจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

      มาตรการที่ ๑  สร้างโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสืบสานโครงการ 
   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด  
  กิจกรรมการเรียนการสอนและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากแนว  
  พระราชด าริ 
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 ยุทธวิธีที่๔  สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี และการพัฒนา 
                    วิชาชีพดนตรสีูม่าตรฐานสากล 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี และมีระบบและกลไกในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านดนตรี และมีเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล 

มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ด้านดนตรีที่น าไปสู่การอนุรักษ์ เผยแพร่  
                                   และปรบัประยกุตใ์ช้ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
มาตรการที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 
                                   สูม่าตรฐานสากล  
มาตรการที่ ๓ให้บริการวิชาการด้านดนตรีโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศทั้งในระดับ 
    ท้องถิ่นระดับชาติ และนานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ ๕การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล                 

 ยุทธวิธีที่๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ  

มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ 
มาตรการที่ ๒  พัฒนามาตรฐาน แผนงาน การเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีต้นทุน              

 ยุทธวิธีที่๒พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กร 
                    อยา่งมีคุณภาพ 

           เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหาร 
องค์กรอย่างมีคุณภาพ 

      มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT-Infrastructure) 
 และความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรการที่ ๒  พัฒนาการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 ยุทธวิธีที่๓สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                    และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ใีห้แก่นิสติและบคุลากร 

เป้าประสงค์  บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      มาตรการที่ ๑  บริหารจัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ

คุณภาพชีวิต 
 ยุทธวิธีที่๔สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
                 มาตรการท่ี ๑  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก  
                                    ให้มีคุณภาพ   
มาตรการที่ ๒  สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
                                    เพ่ือเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดบันานาชาติ 
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 ยุทธวิธีที่๕  พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล  
      มาตรการที่ ๑  จัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต อาจารย์ และบุคลากรด้านภาษา 
มาตรการที่ ๒  จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารรายได้/ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
มาตรการที่ ๓  จัดตั้งหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวาร

วดี 

แผนภาพที่ ๒ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ฯ สู่กระบวนการด าเนินการและการติดตามผลการด าเนินงาน  
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตระหนักถึงความส าคัญการให้บริการวิชาการแก่สังคม
โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรต่างๆ ในภาครัฐและเอกชนของทุกภาคส่วน โดยให้ทุก
หน่วยงานสร้างความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการ ทั้งนี้แผนบริการวิชาการได้เน้นย้ าให้เกิดการบูรณาการด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และได้พัฒนารูปแบบการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และ
ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมสามารถสรุปกรอบการด าเนินการได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ ๓ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูท่้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล 

ประเด็น
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

พันธกิจ บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้ บริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดและ
มาตรการ 

การ
ด าเนินงาน 

๑.พัฒนาการบริการวิชาการตามระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 - ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  
 - จ านวนโครงการแบบให้เปล่า/เกิดรายได้ 
๒.มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 - จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ   
             วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวจิัย 
๓.พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และองค์กรภายนอก 
 - ระดับความส าเร็จในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
             และองค์กรภายนอก 
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จากแผนภาพที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักถึงหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาในด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมโดย
จัดบริการวิชาการในหลายรูปแบบ 

นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
๑. สนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
๒. มุ่งให้บริการวิชาการท่ียกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งสร้างเสริมรายได้และ

ความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเป็นแหล่งบริการวิชาการ
ระดับชาติ 

๓. มุ่งให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของชุมชนโดยชุมชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้จริงเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนรวมทั้งคงอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ 

๔. มุ่งให้บริการวิชาการเพ่ือชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาประเด็นสังคมทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ ยุทธวิธี เป้าประสงค์ของการบริการวิชาการ 
 

ภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะต้องด าเนินการคือการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยมหาวิทยาลัย ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นในชุมชนให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านการเมืองที่ดีซึ่งจะส่งผล ต่อการ
พัฒนาไปสู่สังคมและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของการบริการวิชาการดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๓   การให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธวิธีที่ ๑ การสร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ 
 ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ พร้อมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  
มาตรการที่ ๑   พัฒนาโครงการบริการวิชาการตามระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีก่อให้เกิด    
 ประโยชน์ต่อสังคม 

 ตัวชี้วัด 
 ๑.  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๒.  จ านวนโครงการแบบให้เปล่า/เกิดรายได้  
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มาตรการที่ ๒ มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
 การสอนและการวิจัย                   

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

มาตรการที่ ๓  พัฒนาโครงการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 และองค์กรภายนอก                            

 ตัวชี้วัด 

  ๑. ระดับความส าเร็จในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและ 
องค์กรภายนอก 

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 
๑. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้

๑.๑โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยจะได้รับกา ร
พิจารณาเป็นลาดับแรก 

๑.๒โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย (เพียงอย่าง 
ใดอย่างหนึ่ง) จะได้รับการพิจารณาเป็นล าดับถัดมา 

๑.๓โครงการบริการวิชาการท่ีไม่ได้บูรณาการทั้งกับการเรียนการสอนและการวิจัยจะได้รับ 
การพิจารณาเป็นล าดับสุดท้าย 

๒.มีพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนหากเป็นกลุ่มใหญ่จะได้รับการพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญไว้ในล าดับต้นๆยกเว้นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเน้นความเป็นเลิศ 

๓. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการที่ชัดเจน 
๔. มีการส ารวจหรือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสามารถด าเนินโครงการได้ทันทีและไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อ

ครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
๕. เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่สามารถจะจัดหางบประมาณได้เองคือเป็นโครงการที่จัด 

ให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่สามารถจะจ่ายค่าลงทะเบียนได้ 
๖. ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องและประเมินแล้วเป็นโครงการที่ดีเห็นสมควรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ไว้ในล าดับต้นๆในวงเงินไม่เกินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ๒๕๕๘หากมีความจ าเป็นที่จะต้องของบประมาณส่วน
ที่ต้องการเพิ่มจากปีที่ผ่านมาต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นมาด้วย 

๗. จะต้องพิจารณาถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงการตลอดจนมีการประเมินผล
โครงการที่ชัดเจน 

๘. จะต้องพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมส าหรับโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจ าเป็น
จะต้องมีการปรับลดงบประมาณลง 

๙. โครงการที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี๒๕๕๙หากยังไม่ส่งรายงานผลโครงการปี๒๕๕๙จะไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในปี๒๕๖๐ 

๑๐. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังอย่างประหยัด 
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๑๑. หน่วยงานควรเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/สาขาวิชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
๑๒. มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ 

อย่างชัดเจน 
๑๓. สามารถด าเนินการเสร็จภายในเวลาไม่เกิน๑ปี 
๑๔. มีการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของประชากรในชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
๑๕. ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการ  
๑๖. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 
หลักเกณฑ์และระเบียบในการด าเนินการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การเขียนข้อเสนอโครงการ 

๑. ต้องสอดคล้องกับพันธกิจหลักและตัวชี้วัดของกพร . สกอ.และมหาวิทยาลัยฯ 
๒. ต้องตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
๓. มีองค์ประกอบครบตามแบบที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 
๔. หัวหน้าโครงการลงนามเป็นผู้เสนอโครงการ 
๕. ผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
๖. กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นบุคคลภายนอกได้แก่นักเรียนเยาวชนประชาชนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นเป็นหลัก 

การขออนุมัติโครงการ 

๑. คณะหรือส่วนราชการต้นสังกัดรวบรวมโครงการที่เสนอของบประมาณส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวม
และสรุปเพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาโครงการบริการวิชาการ 

๒. มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบเพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอและจัดท าโครงการฉบับสมบูรณ์เพ่ือขออนุมัติ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดลงนามเป็นผู้ตรวจสอบ 
โครงการ 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการส่งให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ลงนามเห็นชอบโครงการ 
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาลงนามอนุมัติโครงการ 
๖. แจ้งให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ 

การด าเนินการตามโครงการ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการตามข้ันตอนและแผนการปฎิบัติงานที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
๒. การใช้งบประมาณตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการประเมิน 

๑) ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 
๒) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
๓) การน าไปประยุกต์ใช้และ 
๔) อ่ืนๆตามที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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๔. ต้องจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาก าหนด 

๕. ต้องสามารถแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการส าหรับการประเมินโครงการได้  
๖. การด าเนินการให้บริการวิชาการให้ค านึงถึงประโยชน์ชื่อเสียงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหลัก 
๗. ต้องมีการจัดเก็บหลักฐานร่องรอยการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้  
๘. การด าเนินการใดๆในโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยาก าหนด 

กลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการ 

ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท้ังภาครัฐ/เอกชน/หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานวิชาชีพ/หน่วยงานสาธารณะใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร/สกอ./สมศ./สงป./มหาวิทยาลัย) 

พื้นที่ให้บริการ 

กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) และปริมณฑล/พ้ืนที่สมุทรสาคร/จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 
และสถาบันองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
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 ภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จะต้องด าเนินการคือ  การให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ  โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นใน
ชุมชนให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านการเมืองที่ดี  ซึ่งจะส่งผลการพัฒนาไปสู่
สังคมและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแผนบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ไว้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๓   การให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธวิธีที่ ๑ การสร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ 
 ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ พร้อมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  
มาตรการที่ ๑   พัฒนาโครงการบริการวิชาการตามระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีก่อให้เกิด    
 ประโยชน์ต่อสังคม 

โครงการ/กิจกรรม 

๑) โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
๒) โครงการก้าวทันห้องสมุดสมัยใหม่ 
๓) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
๔) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
๕) โครงการอาเซียนสัญจร 

 ๖) โครงการจัดการเรียนการสอน  
 ๗) โครงการบริการวิชาการ ห้องสมุดเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๘) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า/สร้างรายได ้
๙) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 ๑๐) โครงการสร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ  
 ๑๑) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
 ๑๒) โครงการบริการวิชาการสอนภาษาเกาหลีส าหรับบุคคลภายนอก 

๑๓) โครงการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๑๔) โครงการบริการวิชาการในระดับมัธยมศึกษา 
๑๕) โครงการบริการวิชาการในระดับอุดมศึกษา 
๑๖) โครงการบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา 
๑๗) โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
๑๘) โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครุศาสตร์จิตอาสา

พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒ 

ส่วนที่ ๓ แผนด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
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มาตรการที่ ๒ มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
  การสอนและการวิจัย 
มาตรการที่ ๓  พัฒนาโครงการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและ 

องค์กรภายนอก            

โครงการ/กิจกรรม 

๑) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
๒) โครงการถอดบทเรียนประสบการณ์จากการบริการวิชาการ 
๓) โครงการสร้างองค์ความรู้และบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
๔) โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร 
๕) โครงการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

 ๖) โครงการสร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการแก่สังคมชุมชนท้องถิ่น  
 ๗) โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
 ๘) โครงการขับเคลื่อนผลงานบริการวิชาการสู่การจัดการเรียนการสอน 
 ๙) โครงการน าปรัชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ 
 ๑๐) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือตอบยุทธศาสตร์สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตและมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อว่า  “โครงการ
บริหารบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม” 

แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙มีรายละเอียดดังนี้ 
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