
 
 
 



ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา 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
สมเด็จเจ้าพระยามีพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทั้งมีการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตาม
ความต้องการให้แก่สังคมอันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยผลจากการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาท าให้มหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นชุมชนให้มีศักยภาพใน
การด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านการเมืองที่ดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าแผนงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ ขึ้นเพ่ือตระหนักถึงความส าคัญการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรต่างๆ ในภาครัฐและเอกชนของทุก
ภาคส่วนโดยให้ทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการ ทั้งนี้แผนบริการวิชาการได้เน้นย้ าให้
เกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และได้พัฒนารูปแบบ   การ
บริการวิชาการที่หลากหลาย และใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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สำรบัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 
  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ 
 ประวัติความเป็นมา ๑ 
 - โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔ 
 - ปรัชญา คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย ปณิธาน ๕ 
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ๗ 

  แผนกลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นบนพ้ืนฐานของ 
มหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

๗ 

  แผนกลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ๘ 
  แผนกลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการวิจัย ๙ 
  แผนกลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ๙ 
  แผนกลยุทธ์ที่ ๕  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐ 
  แผนกลยุทธ์ที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ๑๐ 
 ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ฯ สู่กระบวนการด าเนินการและการติดตามผลการด าเนินงาน ๑๑ 
 แผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานของการบริการวิชาการสู่สังคม ๑๓ 
 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ  ๑๕ 
 หลักเกณฑ์และระเบียบในการด าเนินการให้บริการวิชาการ ๑๖ 
ส่วนที่๓ แผนด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๙ 
   
   



 
 

 

ประวัติควำมเป็นมำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ป ี
สถานศึกษาอันมีชื่อว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
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 ในขณะนั้นการศึกษาระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล้ ากันมากเนื่องจาก
คุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จ เจ้าพระยาฯ 
เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” ส าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพ่ือสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๖ มีหลวงบ าเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ่การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัว
ออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นจึงท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯที่นี่ลดน้อยลง ทาง
ราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูงควรจัดเป็นโรงเรียนประจ า จึงให้ย้าย
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อ
ใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ มีขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่และต่อมา
เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพล
เรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.๒๔๕๘จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่(กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) ท าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯว่างลงอีกครั้ง ทาง
ราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยม ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา”เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ รับนักเรียนประจ าโดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขา
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 เพ่ือเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ที่กล่าวมานี้เป็นรากฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มาจนถึงปัจจุบัน  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมลูพื้นฐำน 



ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี ๒ วงซ้อนกันภายในเป็น
ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่ ๙ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายนอกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยด้านล่างเป็น
อักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถท าเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยา
วิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้น ได้เจรจาผ่านกระทรวง
ธรรมการเพ่ือขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจ านวนน้อย 
ดังนั้นสถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติยังได้มอบที่ดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพ่ือสร้างหอ
นอนและห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.๗  –  ม.๘) 

 จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิมสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความ
ภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้  

ตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย  
 

   
 

 

สีในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่าดังนี้ 

สีน้ าเงิน มีความหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

สีเขียวมีความหมายแทนแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 
  สีทองมีความหมายแทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

  สีส้มมีความหมายแทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 

 

 

 



 

  สีขาวมีความหมายแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

สีประจ ำมหำวิทยำลัย  

“              สีม่วงขาวเป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



หมายเหตุ        

     ๑. หน่วยงานตามกรอบใน พรบ.      

     ๒. หน่วยงานท่ีจัดต้ังในมหาวิทยาลัย      

     ๓. หน่วยงานท่ีเตรียมการจัดต้ังขึ้นใหม่รองรับกลยุทธ์       

 

 

 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                      แผนภาพท่ี ๑ การจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรบัและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

กองคลัง 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะครุศำสตร ์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนคณบดี 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ส ำนักงำนคณบดี 

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
กองกลำง 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

กองนโยบำยและแผน 

กองบริหำรงำนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ภำษำ 

 กองอำคำรสถำนท่ี 
และสิ่งแวดล้อม 

วิทยำลยักำรดนตร ี

บัณฑิตวิทยำลยั 

 ส ำนักกิจกำรนิสิต – นักศึกษำ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซยีน 

ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี

 

 หน่วยงำนบริหำรรำยได้/
ผลประโยชน์มหำวิทยำลัย 

โรงเรียนสำธติ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 
 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและ
มีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่ายสาย
สัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่างๆรอบด้าน จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และ
แนวทางการด าเนินงานในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ   

ส าหรับข้อมูลส าคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีดังนี้ 

 
 

 

  มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล  

 
 

สจฺจ เวอมตา วาจา“ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย" 

 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วย
คุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
 

 

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 

 

 

ส่วนที่ ๒ กำรด ำเนินงำน 

๒. คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 

 

 
๓. ปณิธำน 

 

 

 

 ๔. เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

๑. ปรัชญำ 



 

 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดีและ
มีความเป็นไทย 

 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 
 

 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา
ต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น และชุมชน 
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้ 

    ค่านิยมองค์กร  MORALITY 
  M   Moral   - คุณธรรมประจ าใจ 
  O   Orderliness  - วินัยประจ าตน 
  R Responsibility  - เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 
  A Adoration  - มอบใจให้องค์กร 
  L   Loveliness  - เอ้ืออาทรแบ่งปัน 
  I Innovation  - สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
  T   Teamwork  - ร่วมใจพัฒนา 
  Y   Yield   - น าพาสู่ความส าเร็จ 

๖. วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 

๗. พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

๕.อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

๘. ค่ำนิยมร่วม 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ งาน                
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไว้ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศเพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญามีทักษะวิชาชีพและ
มีคุณธรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 

๒. จัดการศึกษาที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษา 
IT เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบนอกระบบและเรียนรู้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 
online ที่ยืดหยุ่นเข้าถึงความรู้ได้ทุกเวลาไม่จ ากัดสถานที่และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน 

๓. พัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  OTOPs, SMEs และ
ท้องถิน่อย่างยั่งยืนและสู่สากล 

๔. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นศูนย์กลาง
บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพมีระบบการบริหารทรัพยากรหรือERP: 
Enterprise Resources Planning ที่มุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับอย่าง
มีคุณภาพและมั่นคง 

กลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  โดยเฉพาะผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ข้อมูลจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนทิศทางและ
แนวโน้มในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
แผนกลยุทธ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๖ ด้าน ดังนี้  

 แผนกลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ 
ความเป็นเลิศ 

แผนกลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
แผนกลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการวิจัย 
แผนกลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
แผนกลยุทธ์ที่ ๕  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนกลยุทธ์ที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

โดยแต่ละแผนกลยุทธ์มีด้ำน เป้ำประสงค์ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 แผนกลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
ด้ำนที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์                        

วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย) 
เป้ำประสงค ์ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 
คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลักและศาสตร์การสอน 
๒. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้พหุภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาจีน 
๓. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ด้ำนที่ ๒ กำรผลิตบัณฑิตทำงดนตรี (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านดนตรี
ไทย และดนตรีตะวันตก) 

เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพดนตรี 
คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางดนตรี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพทางด้านดนตรีได้ 

๒. มีความสามารถในการปฏิบัติงานดนตรีร่วมกับศิลปินหรือองค์การที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
๓. มีทักษะในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

ด้ำนที่ ๓ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์  และอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 

เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลัก 
๒. มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 
๓. บัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เป็นที่ยอมรับในวิชานั้น ๆ 

ด้ำนที่ ๔ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตทำงอุตสำหกรรมบริกำร (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการทางด้านบัญชี ธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว และคหกรรมศาสตร์) 

เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลักและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ภาษา 
๒. มีประสบการณ์ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
๓. มีวุฒิบัตรด้านทักษะวิชาชีพ 

 แผนกลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 



กลยุทธ์ที่ ๒ กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตร ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำ
บัณฑิตให้มีคุณภำพ 

ด้ำนที่ ๑ พัฒนำหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนทำงวิชำกำร 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยมีหลักสูตรกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 

ด้ำนที่ ๒ พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน และทักษะกำรเรียนรู้ 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 

ด้ำนที่ ๓ กำรพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์  

๑. บัณฑิตมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย “มีจิตสำธำรณะ ทักษะสื่อสำร

ดี และมีควำมเป็นไทย” 

 แผนกลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการวิจัย 

กลยุทธ์ที่ ๓ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนงำนวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ด้ำนที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์  
๑. อำจำรย์และบุคลำกรมีศักยภำพด้ำนกำรวิจัยที่สูงขึ้นในทุกระดับ 
๒. มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนทั้งภำยใน                 

และภำยนอก 
ด้ำนที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย  

เป้ำประสงค์  องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยได้รับกำรเผยแพร่และจัดกำรด้วยระบบสำรสนเทศ 
ด้ำนที่ ๓ พัฒนำงำนวิจัยสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

เป้ำประสงค์  
๑. องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยน ำไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

สังคม   ประเทศชำติ และนำนำชำติ 
๒. ระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรมจำกกำรวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์  

 แผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๔ กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
ด้ำนที่ ๑ กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งรวมองค์ควำมรู้พร้อมให้บริกำรวิชำกำร 
ด้ำนที่ ๒ กำรสร้ำงประโยชน์จำกควำมร่วมมือของกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน 

เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้ำหมำยได้รับกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงทั่วถึง 
ด้ำนที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำรตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  

เป้ำประสงคพั์ฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำร ตำมอัตลักษณ์ 
ที่โดดเด่นในด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนดนตรี                          
ด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร และด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

ด้ำนที่ ๔กำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย  



เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้ำหมำยที่ให้บริกำรได้มีแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำรตำมอัตลักษณ์
ที่ โดดเด่นของมหำวิทยำลัย อันได้แก่ ควำมเป็นเลิศด้ำนมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ด้ำนกำรผลิตครู ด้ำนดนตรี ด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร และด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 แผนกลยุทธ์ที ่๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๕ กำรอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ด้ำนที่ ๑ มุ่งพัฒนำองค์ควำมรู้และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่ำงย่ังยืน 

เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมในย่ำนฝั่งธนบุรี และ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อน ำศิลปวัฒนธรรมสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล 

ด้ำนที่ ๒ เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ด้วยทุนทำงวัฒนธรรม    
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงวัฒนธรรม 

ด้ำนที่ ๓ สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยจัดท ำโครงกำร อันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 แผนกลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ ๖ บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยด้วยหลักธรรมำภิบำล 
ด้ำนที่ ๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำลตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

เป้ำประสงค์   มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ด้ำนที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพทำงวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

เป้ำประสงค์   
๑. อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
๒. มีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและมีศักยภำพ 

ด้ำนที่ ๓ พัฒนำและส่งเสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์   มหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำร

บริหำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ 
ด้ำนที่ ๔ สนับสนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสภำพแวดล้อมสร้ำงสุนทรียภำพและบริกำรที่เอ้ือต่อ                   

กำรเรียนรู้และสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้แก่นิสิตและบุคลำกร 
เป้ำประสงค์    

๑. มีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ท่ีเหมำะสม 
๒. นิสิต บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ด้ำนที่ ๕ สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภำพกำรศึกษำสู่มหำวิทยำลัยคุณภำพได้
มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค ์ มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรคุณภำพท่ีได้มำตรฐำนสำกล 
ด้ำนที่ ๖ กำรบริหำรควำมต่อเนื่องเพื่อกำรจัดตั้งหน่วยงำน สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

เป้ำประสงค ์ มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
หน่วยงานที่ ๑  โรงเรียนสาธิต 
หน่วยงานที่ ๒  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 



หน่วยงานที่ ๓  ศูนย์ภาษา 
หน่วยงานที่ ๔  หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 

แผนภาพที่ ๒ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ฯ สู่กระบวนการด าเนินการและการติดตามผลการด าเนินงาน 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญการให้บริการวิชาการแก่สังคม
โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรต่างๆ ในภาครัฐและเอกชนของทุกภาคส่วน โดยให้ทุก
หน่วยงานสร้างความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการ ทั้งนี้แผนบริการวิชาการได้เน้นย้ าให้เกิดการบูรณาการด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และได้พัฒนารูปแบบการบริการวิชาการที่หลากหลาย และ
ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมสามารถสรุปกรอบการด าเนินการได้ดังนี้ 

แผนภาพที่ ๓ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

(ฉบับปรับปรุง) 

 

๖ ภำรกิจ 

๖ กลยุทธ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยสู่ท้องถิ่น 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ใน
การผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นกล
ยุทธ์ 

แผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

พันธกิจ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      
ของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน 

เป้ำประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการ 
 สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างท่ัวถึง 
 พัฒนาความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ 

ตามอัตลักษณ์โดดเด่นในด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านดนตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายที่ให้บริการได้มีแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ความเป็นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านการผลิตครู ด้านดนตรี ด้าน
อุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ยุทธศำสตร ์  การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชน 
 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  

 

 



จากแผนภาพที่  ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตระหนักถึงหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาในด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมโดย
จัดบริการวิชาการในหลายรูปแบบ 

นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
๑. สนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
๒. มุ่งให้บริการวิชาการท่ียกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งสร้างเสริมรายได้และ

ความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเป็นแหล่งบริการวิชาการ
ระดับชาติ 

๓. มุ่งให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของชุมชนโดยชุมชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้จริงเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนรวมทั้งคงอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ 

๔. มุ่งให้บริการวิชาการเพ่ือชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาประเด็นสังคมทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 

 แผนกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
 
ภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะต้องด าเนินการคือการให้บริการ

วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยมหาวิทยาลัยได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นในชุมชนให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านการเมืองที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาไปสู่สังคมและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินงานของการบริการวิชาการดังนี้ 
 แผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๔ กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

 ด้ำนที่ ๑ กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
๒. พัฒนาองค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นใน

รูปแบบการบริการแบบให้เปล่า และการน ามาซึ่งรายได้ 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. โครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 



 ๒. จ านวนโครงการแบบให้เปล่า/เกิดรายได้  
 ด้ำนที่ ๒ กำรสร้ำงประโยชน์จำกควำมร่วมมือของกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต

ของชุมชน 
เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างทั่วถึง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชนเครือข่าย และสถานประกอบการเพ่ือ               

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

 ตัวชี้วัด 
๑. เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชน 
๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

 ด้ำนที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำรตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  
เป้ำประสงค์  พัฒนาความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ์ที่

โดดเด่นในด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านดนตรี                          
ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. พัฒนาบุคลากรในชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ให้มีทักษะปฏิบัติสู่มืออาชีพด้าน

อุตสาหกรรมบริการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านดนตรี 
๓. อบรมผู้สูงอายุในการป้องกันดูแลสุขภาพและการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

 ตัวชี้วัด 

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับบริการด้านอุตสาหกรรมบริการด้าน
ดนตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้รับการพัฒนา 

 ด้ำนที่ ๔ กำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย  
 เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายที่ให้บริการได้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตามอัตลักษณ์

ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     
ด้านการผลิตครู ด้านดนตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ “กรุงธนบุรีศึกษา” ให้ครอบคลุมด้านการบริหารความขัดแย้งในสังคม การ

พัฒนาการเมือง มานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ให้บริการวิชาการในรูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ผ่านเว็บไซต์ และการจัดนิทรรศการ ความรู้ การแสดง ละคร ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรม                           
ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 

๑. ผลงานการบริการวิชาการ การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการผ่านเว็บไซต์ และการแสดง
นิทรรศการวิชาการในด้านที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ 



๒. ผลงานการแสดงละครเวที การแสดงดนตรี และการแสดงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำโครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
๑. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

๑.๑ โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็น
ล าดับแรก 

๑.๒ โครงการบริการวิชาการท่ีไม่ได้บูรณาการทั้งกับการเรียนการสอนจะได้รับ 
การพิจารณาเป็นล าดับสุดท้าย 

๒. มีพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนหากเป็นกลุ่มใหญ่จะได้รับการพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญไว้ในล าดับต้นๆ ยกเว้นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเน้นความเป็นเลิศ 

๓. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการที่ชัดเจน 
๔. มีการส ารวจหรือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสามารถด าเนินโครงการได้ทันทีและไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อ

ครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
๕. เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่สามารถจะจัดหางบประมาณได้เองคือเป็นโครงการที่จัด 

ให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่สามารถจะจ่ายค่าลงทะเบียนได้ 
๖. ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องและประเมินแล้วเป็นโครงการที่ดีเห็นสมควรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ไว้ในล าดับต้นๆ ในวงเงินไม่เกินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ๒๕๕๘หากมีความจ าเป็นที่จะต้องของบประมาณ
ส่วนที่ต้องการเพ่ิมจากปีที่ผ่านมาต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นมาด้วย 

๗. จะต้องพิจารณาถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงการตลอดจนมีการประเมินผล
โครงการที่ชัดเจน 

๘. จะต้องพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมส าหรับโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจ าเป็น
จะต้องมีการปรับลดงบประมาณลง 

๙. โครงการที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ หากยังไม่ส่งรายงานผลโครงการปี ๒๕๖๐ จะไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๖๑ 

๑๐. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังอย่างประหยัด 

๑๑. หน่วยงานควรเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/สาขาวิชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
๑๒. มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ 

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

 



หลักเกณฑ์และระเบียบในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
กำรเขียนข้อเสนอโครงกำร 

๑. ต้องสอดคล้องกับพันธกิจหลักและตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และมหาวิทยาลัยฯ 
๒. ต้องตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
๓. มีองค์ประกอบครบตามแบบที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
๔. หัวหน้าโครงการลงนามเป็นผู้เสนอโครงการ 
๕. ผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
๖. กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นบุคคลภายนอกได้แก่นักเรียนเยาวชนประชาชนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นเป็นหลัก 

กำรขออนุมัติโครงกำร 

๑. คณะหรือส่วนราชการต้นสังกัดรวบรวมโครงการที่เสนอของบประมาณส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวม
และสรุปเพ่ือให้คณะกรรมการฯพิจารณาโครงการบริการวิชาการ 

๒. มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอและจัดท าโครงการฉบับสมบูรณ์เพ่ือขออนุมัติ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดลงนามเป็นผู้ตรวจสอบ 
โครงการ 

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

กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการตามขั้นตอนและแผนการปฎิบัติงานที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
๒. การใช้งบประมาณตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการประเมิน 

๑) ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 
๒) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
๓) การน าไปประยุกต์ใช้และ 
๔) อ่ืนๆตามที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๔. ต้องจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาก าหนด 

๕. ต้องสามารถแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการส าหรับการประเมินโครงการได้ 
๖. การด าเนินการให้บริการวิชาการให้ค านึงถึงประโยชน์ชื่อเสียงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหลัก 
๗. ต้องมีการจัดเก็บหลักฐานร่องรอยการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 
๘. การด าเนินการใดๆในโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยาก าหนด 
 



กลุ่มเป้ำหมำยกำรให้บริกำรวิชำกำร 

ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ/เอกชน/หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานวิชาชพี/หน่วยงานสาธารณะใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร/สกอ./สมศ./สงป./มหาวิทยาลัย) 

พื้นที่ให้บริกำร 

กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) และปริมณฑล/พ้ืนที่สมุทรสาคร/จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 
และสถาบันองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จะต้องด าเนินการคือการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยมหาวิทยาลัยจะเป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นใน
ชุมชนให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านการเมืองที่ดีซึ่ งจะส่งผลการพัฒนาไปสู่
สังคมและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแผนบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ไว้ดังนี้ 
 แผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๔ กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
 ด้ำนที่ ๑ กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๓. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นใน

รูปแบบการบริการแบบให้เปล่า และการน ามาซึ่งรายได้ 
โครงการ/กิจกรรม   

๑. โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ และ ๖ 
๒. โครงการน าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ 
๓. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
๔. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ SME ในยุคดิจิตอล เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือ

ในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการโฆษณา 
๕. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน: สร้างความรู้

สู่ความคิดตามติดเทคโนโลยี   
๖. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน: ส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชน

เพื่อการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน 
๗. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน: การพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
๘. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร: มัคคุ เทศก์ท้องถิ่นร่วมสมัยในเขตธนบุรี 

(Contemporary Local Tour Guide in Thonburi District) คร้ังที่ ๑ 
๙. โครงการ “บูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน”  
๑๐. โครงการบริการวิชาการดนตรีสู่ชุมชน Vocal & Vocal 

      จากการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ พบว่าจากความร่วมมือของอาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านองค์ความรู้  การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เป็นต้น 

ส่วนที่ ๓ แผนด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 



 ด้ำนที่ ๒ กำรสร้ำงประโยชน์จำกควำมร่วมมือของกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต
ของชุมชน 

เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างทั่วถึง 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชนเครือข่าย และสถานประกอบการเพ่ือ               

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ และ ๖ 
๒. โครงการน าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ 
๓. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
๔. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ SME ในยุคดิจิตอล เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือ

ในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการโฆษณา 
๕. โครงการ ๙ ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง กิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๑) 
๖. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน: สร้างความรู้

สู่ความคิดตามติดเทคโนโลยี   
๗. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน: ส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชน

เพื่อการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน 
๘. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน: การพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
๙. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร: มัคคุ เทศก์ท้องถิ่นร่วมสมัยในเขตธนบุรี 

(Contemporary Local Tour Guide in Thonburi District) คร้ังที่ ๑ 
๑๐. โครงการ ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ ๓: ส ารวจและรวบรวมทรัพยากร

สารสนเทศท้องถ่ิน 
๑๑. โครงการค่ายอาสาพัฒนาดนตรีไทย “สร้างคน เสริมค่า พัฒนาชาติ”  
๑๒. โครงการ “บูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน”  
๑๓. โครงการบริการวิชาการดนตรีสู่ชุมชน Vocal & Vocal 

 ด้ำนที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำรตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  
เป้ำประสงค์  พัฒนาความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ์              

ที่ โดดเด่นในด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านดนตรี                          
ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. พัฒนาบุคลากรในชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ให้มีทักษะปฏิบัติสู่มืออาชีพด้าน

อุตสาหกรรมบริการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านดนตรี 
๖. อบรมผู้สูงอายุในการป้องกันดูแลสุขภาพและการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

โครงกำร/กิจกรรม 



๑. โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ และ ๖ 
๒. โครงการน าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ 
๓. โครงการอู่ทอง บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุขภาพ ครั้งที่ ๔ 
๔. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
๕. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ SME ในยุคดิจิตอล เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือ

ในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการโฆษณา 
๖. โครงการ ๙ ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง กิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๑) 
๗. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน: สร้างความรู้

สู่ความคิดตามติดเทคโนโลยี   
๘. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน: ส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชน

เพื่อการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน 
๙. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน: การพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
๑๐. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร: มัคคุเทศก์ท้องถิ่นร่วมสมัยในเขตธนบุรี 

(Contemporary Local Tour Guide in Thonburi District) คร้ังที่ ๑ 
๑๑. โครงการ ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ ๓: ส ารวจและรวบรวมทรัพยากร

สารสนเทศท้องถ่ิน 
๑๒. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจ าการประจ าปี ๒๕๖๐ หลักสูตรฝึกอบรม ๒ หลักสูตร คือ            

“การพัฒนาศักยภาพครูประจ าการต่อการเป็นครูดนตรีมืออาชีพและด้านกิจกรรมการสอนวงดนตรี” 
และ “การพัฒนาศักยภาพครูประจ าการต่อการเป็นครูดนตรีไทยมืออาชีพ” 

๑๓. โครงการค่ายอาสาพัฒนาดนตรีไทย “สร้างคน เสริมค่า พัฒนาชาติ”  
๑๔. โครงการ Asia Pacific Saxophone Academy ๒๐๑๗ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Asia Pacific 

Saxophone Academy ร่วมกับวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
๑๕. โครงการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑๖. โครงการ “บูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน”  
๑๗. โครงการไหว้ครูและไหว้ครูดนตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                   
๑๘. โครงการบริการวิชาการดนตรีสู่ชุมชน Vocal & Vocal 
๑๙. โครงการสุริยวาฑิตเสวนา คร้ังที่ ๒ “๙ ทศวรรษ ครูสุรินทร์ สงค์ทอง”  

 
 ด้ำนที่ ๔ กำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย  
 เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายที่ให้บริการได้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตามอัตลักษณ์               

ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     
ด้านการผลิตครู ด้านดนตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๓. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 



๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ “กรุงธนบุรีศึกษา” ให้ครอบคลุมด้านการบริหารความขัดแย้งในสังคม การ
พัฒนาการเมือง มานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. ให้บริการวิชาการในรูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ผ่านเว็บไซต์ และการจัดนิทรรศการ ความรู้ การแสดง ละคร ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรม                           
ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

โครงกำร/กิจกรรม 

๑. โครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือตอบยุทธศาสตร์สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตและมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อว่า “โครงการ
บริหารบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม” 

แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

 


