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คํานํา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย  

ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสูคุณภาพมาตรฐานสากล 

จากผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังกลาว สภามหาวิทยาลัยไดมีการจัดประชุม สัมมนา

ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ                      

ในการปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดานการผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในการสรางความเปนเลิศ เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน   

และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและกาวสู             

ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

  การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

(ฉบับปรับปรุง) ไดรับความรวมมืออยางดี จากผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จากสภามหาวิทยาลัย ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส และคุณทนง  โชติสรยุทธ              

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิอีกหลายทาน ที่กรุณาแลกเปลี่ยนประสบการณ                     

อันทรงคุณคารวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนยิ่ง 

  หวังเปนอยางยิ่งวา “แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

(ฉบับปรับปรุง)” จะเปนเข็มทิศนําทางใหทุกหนวยงานรวมมือ รวมใจในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ               

ตามที่มุงหวังไวทุกประการ 

    

 

                  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา  เกณฑมา 

                          กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธ       
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสูคุณภาพความเปนเลิศ ซึ่งแนวทางการจัดทําแผน             
กลยุทธไดนํากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุมใหมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการขนาดใหญ (Mega Project) ของรัฐบาล การเขาสูภาวะสังคมสูงวัยและการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน กําหนดเปนแนวทางในการจัดทําแผนดังกลาว รวมทั้งแนวคิดและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ได
จากสภามหาวิทยาลัยมาทบทวนนโยบาย (Retreat) โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อวิเคราะห
สภาพปจจุบัน ความเชี่ยวชาญ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใหแผนกลยุทธการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฉบับนี้ ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และเปนแผนที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสูคุณภาพความเปน
เลิศ โดยกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา “มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ 
วิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล” มีพันธกิจหลักในการดําเนินงาน ๕ ประการ ไดแก ๑) พัฒนา
หลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนใหมีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง             
๒) พัฒนาองคความรูบนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสรางนวัตกรรมการทํางาน และการผลิตบัณฑิต ๓) เปนศูนยกลาง
การบริการวิชาการและองคความรู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และชุมชน ๔) อนุรักษ สงเสริม 
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสูสากล  และ ๕) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 

 อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี  และมีความเปนไทย” กลยุทธและเปาหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนกลยุทธที่ ๑ ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูความเปนเลิศ 

 กลยุทธที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
ดานที่ ๑ การผลิตบัณฑิตครู (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร                        

วิทยาศาสตร และภาษาไทย) 
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลักและศาสตรการสอน 
๒. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยใชพหุภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน 
๓. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเปนครู 

ดานที่ ๒ การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานดนตรีไทย 
และดนตรีตะวันตก) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศดานวิชาชีพดนตรี 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางดนตรี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนําไปประกอบ
อาชีพทางดานดนตรีได 

๒. มีความสามารถในการปฏิบัติงานดนตรีรวมกับศิลปนหรือองคการที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ 
๓. มีทักษะในการนําเสนอผลงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ 
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ดานที่ ๓ ดานการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ
ทางดานการแพทยแผนไทย เทคนิคการแพทย สาธารณสุขศาสตร และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลัก 
๒. มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู 
๓. บัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เปนที่ยอมรับในวิชานั้น ๆ 

ดานที่ ๔ ดานการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ  (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ
ทางดานบัญชี ธุรกิจบันเทิง การทองเที่ยว และคหกรรมศาสตร) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตดานอุตสาหกรรมบริการสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลักและสามารถสื่อสารไดอยางนอย ๒ ภาษา 
๒. มีประสบการณตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
๓. มีวุฒิบัตรดานทักษะวิชาชีพ 

แผนกลยุทธที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ ๒ การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ 
ดานที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ดานที่ ๒ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
ดานที่ ๓ การพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค  
๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี 

และมีความเปนไทย” 

แผนกลยุทธที่ ๓  ดานการวิจัย 

กลยุทธที่ ๓ การเสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และงานสรางสรรค 
ดานที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยที่มีคุณภาพ  

เปาประสงค  
๑. อาจารยและบุคลากรมีศักยภาพดานการวิจัยที่สูงข้ึนในทุกระดับ 
๒. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งภายใน                 

และภายนอก 
ดานที่ ๒ สงเสริมพัฒนาและเผยแพรองคความรูจากการวิจัย  

เปาประสงค  องคความรูจากการวิจัยไดรับการเผยแพรและจัดการดวยระบบสารสนเทศ 
ดานที่ ๓ พัฒนางานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน 

เปาประสงค   
๑. องคความรูจากการวิจัยนําไปเผยแพรและใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน สังคม   

ประเทศชาติ และนานาชาติ 
๒. ระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสรางสรรค  



ง 
 

 

แผนกลยุทธที่ ๔ ดานการบริการวิชาการสูสังคม 

กลยุทธที่ ๔ การใหบริการวิชาการตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
ดานที่ ๑ การใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมองคความรูพรอมใหบริการวิชาการ 
ดานที่ ๒ การสรางประโยชนจากความรวมมือของการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

เปาประสงค  สังคม ชุมชน และทองถ่ินเปาหมายไดรับการบริการวิชาการอยางทั่วถึง 
ดานที่ ๓ การบริการวิชาการตามอัตลักษณที่โดดเดน  

เปาประสงค  พัฒนาความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ               
ที่ โ ดดเดนในดานการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด านดนตรี                          
ดานอุตสาหกรรมบริการ และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ดานที่ ๔ การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย  
เปาประสงค  สังคม ชุมชน และทองถ่ินเปาหมายที่ใหบริการไดมีแหลงเรียนรูทางวิชาการตามอัตลักษณ               

ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย อันไดแก ความเปนเลิศดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                     
ดานการผลิตครู ดานดนตรี ดานอุตสาหกรรมบริการ และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

แผนกลยุทธที่ ๕ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธที่ ๕ การอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ดานที่ ๑ มุงพัฒนาองคความรูและความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหคงอยูอยางย่ังยืน 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมในยานฝงธนบุรี และ
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อนําศิลปวัฒนธรรมสูความเปนเลิศในระดับสากล 

ดานที่ ๒ เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคดวยทุนทางวัฒนธรรม    
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนแหลงสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม 

ดานที่ ๓ สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แผนกลยุทธที่ ๖ ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 
ดานที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค   มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ดานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

เปาประสงค   
๑. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ 
๒. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ 

ดานที่ ๓ พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองคกรอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร

องคกรอยางมีคุณภาพ 
 
 
 



จ 

 

 

ดานที่ ๔ สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมสรางสุนทรียภาพและบริการที่เ อ้ือตอ                   
การเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและบุคลากร 

เปาประสงค    
๑. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม 
๒. นิสิต บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ดานที่ ๕ สรางความเขมแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพได
มาตรฐานสากล  

เปาประสงค   มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล 
ดานที่ ๖ การบริหารความตอเน่ืองเพ่ือการจัดตั้งหนวยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค   มีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หนวยงานที่ ๑  โรงเรียนสาธิต 
หนวยงานที่ ๒  ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี 
หนวยงานที่ ๓  ศูนยภาษา 
หนวยงานที่ ๔  หนวยงานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัย 

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีกระบวนการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดยการมอบหมายให
ผูบริหารกํากับติดตามผลการทํางานของหนวยงานตางๆ และกําหนดผู รับผิดชอบอยางจริงจังอยางเปนระบบ         
และตอเนื่อง และนําสูการรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อใช
เปนขอมูลสําคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธกิจกรรมและแนวทางการทํางานใหเหมาะสมตอไป 

 
 



สารบญั 
 
 
 

  หนา 
 

คํานํา  ก 
บทสรุปผูบริหาร  ข 
สารบัญ  ฉ 
บทที่ ๑ บทนํา ๑ 

 หลักการและเหตุผล ๑ 
 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ๑ 
 วัตถุประสงคและขอมูลสําคัญในการพัฒนาแผนกลยุทธ ๔ 
 กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

และความเชื่อมโยงสูการบริหารจัดการ 
๔ 

 การบริหารจัดการแผนกลยทุธสูการปฏิบัต ิ ๕ 
 ประโยชนทีไ่ดรับจากการทําแผนกลยุทธ ๖ 
   

บทที่ ๒ กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๑ 
 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา    ๑๓ 
 สาระสาํคัญเพื่อการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๕ 

   
บทที่ ๓ ผลการดําเนินงานและการวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ๒๗ 

 ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๗ 
 การประเมินสภาพการณปจจบุนัของมหาวิทยาลัย ๓๗ 
 - การวิเคราะหผลกระทบจากสภาพการณภายใน ๓๗ 
 - การวิเคราะหผลกระทบจากสภาพการณภายนอก ๓๘ 
 ความเชื่อมโยงของกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว ๑๕ ป และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที่ ๑๒ 
๔๑ 

 แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา               ๔๒ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  
   
บทที่ ๔ สาระสําคัญของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ๔๕ 
 ปรัชญา คติพจนประจํามหาวิทยาลัย ๔๕ 
 ปณิธาน เอกลักษณของมหาวิทยาลัย ๔๕ 
 อัตลักษณของบัณฑิต ๔๖ 
 วิสัยทัศน พนัธกิจ คานิยมรวม ๔๖ 
 กลยุทธมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ๔๗ 
 • แผนกลยุทธที่ ๑ ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของ

มหาวิทยาลยัที่นาํไปสูความเปนเลิศ 

๔๗ 

 • แผนกลยุทธที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ๕๑ 

 • แผนกลยุทธที่ ๓ ดานการวิจัย ๕๔ 

 • แผนกลยุทธที่ ๔ ดานการบริการวิชาการสูสังคม ๕๗ 

   



ช 
 

สารบญั (ตอ) 
 

 

 

 
  หนา 

 
บทที่ ๔ สาระสําคัญของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย (ตอ)  
 • แผนกลยุทธที่ ๕ ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ๕๙ 

 • แผนกลยุทธที่ ๖ ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั ๖๒ 

   
บทที่ ๕ การควบคุม ติดตาม และกํากับใหเปนไปตามกลยุทธ ๗๑ 
 • การวัดผลการดาํเนินงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ๗๑ 

 • การวัดผลการดาํเนินงานตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา ๗๑ 

 • การติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ ๗๒ 

 • การกํากับการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย ๗๒ 

   
ภาคผนวก ๗๕ 

ภาคผนวก ก  คําสัง่คณะกรรมการจัดทําการทบทวนแผนกลยุทธฯ ๗๖ 
ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนกลยุทธดานตาง ๆ ๘๒ 

 แผนกลยุทธที่ ๑ ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทีน่ําไปสู
ความเปนเลิศ 

ข-๑ 

 แผนกลยุทธที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ข-๙ 
 แผนกลยุทธที่ ๓ ดานการวิจัย ข-๑๙ 
 แผนกลยุทธที่ ๔ ดานการบริการวิชาการสูสังคม ข-๒๕ 
 แผนกลยุทธที่ ๕ ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ข-๓๐ 
 แผนกลยุทธที่ ๖ ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั ข-๓๕ 

 

 



 

 บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาปฏิบัติภารกิจสําคัญของความเปนสถาบันอุดมศึกษา ในดาน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนที่ยอมรับของ
สาธารณชนในการเปนแหลงผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสูสังคม และ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ การดําเนินงานดังกลาวจะสะทอนภาพลักษณความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เปน    
แผนกลยุทธการสรางความเปนเลิศเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บานสมเด็จเจาพระยา ไดมีการวิเคราะหประมวลขอมูลพื้นฐานรอบดานอยางเปนระบบ และจัดใหมีกระบวนการมีสวน
รวมของผูเก่ียวของทุกภาคสวน นับเปนแผนที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับคําแถลงการณนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเรงรัด
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความ
พรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการดําเนินงานที่
สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดนําขอมูลผลการ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยภายนอกรอบสามและขอเสนอแนะเชิงนโยบายของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มาใชในการพัฒนาแผนกลยุทธดวย 

 

 
 

 การสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งจัดข้ึนใน
ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมหาวิทยาลัยไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อขอคําแนะนําใน
การปรับปรุงนโยบายการดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดให
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจในดานตางๆ ดังนี้ 

 ดานการผลิตบัณฑิต 

๑. การรวมการบริหารหลักสูตรตางๆ ที่มีศาสตรเอ้ือตอกันเปนภาควิชา เพื่อเอ้ือตอการ

บริหารจํานวนคณาจารยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. หลักการและเหตุผล  

๒. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 
 



[๒]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๑          
 

 

๒. การกําหนดมาตรฐานการสรางความพรอมของอาจารยดานคุณสมบัติ เชน ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ การทําผลงานวิชาการ เพื่อสรางคุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. การพัฒนาระบบการเทียบโอนรายวิชาประสบการณในหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน เพื่อยกระดับ

วุฒิการศึกษา อาทิ การสะสมหนวยการเรียน (Credit Bank) 

๔. จัดอบรมคณาจารย และบุคลากรในการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

๕. สรางเครือขายความรวมมือการใชขอมูลรวมกันกับหนวยงานภายนอก เพื่อบูรณาการ

ฐานขอมูลและสารสนเทศดานการศึกษาใหสามารถเชื่อมโยง และใชประโยชนรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

๑. สรางกระบวนการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมที่เนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เนน

การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดย

รวมมือกับสถานประกอบการในลักษณะทวิภาคี 

๒. การจัดกิจกรรมที่เนนการประสานความรวมมือจากศิษยเกาในการพัฒนานิสิตทั้งดาน

วิชาการ ทักษะชีวิต ความเปนคนไทย เพื่อใหเกิดความภูมิใจในความเปนบานสมเด็จ

เจาพระยา 

๓. ยกระดับใหนิสิต นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได โดยเพิ่ม

ชองทางการเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) เชน e- Learning System, Multimedia 

Courseware, English Camp เปนตน 

 ดานการวิจัย 

๑. มหาวิทยาลัยประสานหนวยงานที่เก่ียวของ รวมกันกําหนดภาระงานและการประเมินการ

ทําวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย ใหเปนกฎ ระเบียบ แบบประเมิน ที่สอดคลองกับ  

พันธกิจและเกณฑประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

๒. มหาวิทยาลัยพิจารณาลดภาระงานดานอ่ืนของอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือ

จัดสรรบุคคลชวยแบงเบาภาระงานดานธุรการของอาจารย 

๓. มหาวิทยาลัยสรางแรงจูงใจ ในการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยโดยการพัฒนารูปแบบ

ใหตรงตามธรรมชาติที่หลากหลายของอาจารยและนักวิจัย 

๔. มหาวิทยาลัยจัดสรรทรัพยากรดานตางๆ เชน หองสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรม

นักวิจัยในมนุษย งบประมาณในการบริหารจัดการ และอัตรากําลังเพิ่มเติมใหเพียงพอและ

สอดคลองกับพันธกิจในปจจุบัน 

 ดานบริการวิชาการสูสังคม 

๑. มหาวิทยาลัยควรขยายพื้นที่ใหบริการทางวิชาการสูสังคมไปยังพื้นที่ ชุมชนอ่ืนๆ ในกรณีที่

พื้นที่เดิมสามารถสรางเอกลักษณของตนเองได และมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง และ

ยั่งยืนแลว 



บทที่ ๑                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๓]           

 

 

๒. มหาวิทยาลัยควรเนนใหผูดําเนินโครงการนําความรูที่ไดรับมาสูการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัยใหหลากหลายข้ึน 

 ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

๑. การดําเนินงานจะเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ผลักดันใหมีการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คือ ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยประสาน

หนวยงานที่เก่ียวของรวมกันกําหนดภาระงานและการประเมินการทําวิจัยและการ

เผยแพรผลงานวิจัยทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนกฎ ระเบียบ แบบประเมิน ที่

สอดคลองกับพันธกิจและเกณฑประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

๒. การจัดทําหลักสูตรอบรมที่เปนจุดเนนเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางอัตลักษณ        

ที่โดดเดนโดยอาศัยเครือขายความรวมมือดานการดนตรีในภูมิภาคอาเซียน 

๓. การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานดนตรีที่หลากหลายสูทองถ่ินระดับชาติและนานาชาติ 

 ดานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

๑. มหาวิทยาลัยควรทบทวนการปรับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การ

วิจัย และการบริการทางวิชาการ ตามกลุมที่เนน จุดเนน (Cluster/Subject areas) และ

สอดคลองกับความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

๒. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับใหเกิดความคลองตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการและปฏิบัติภารกิจไดอยางเหมาะสม 

๓. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณไปแตละหนวย ในภาพรวมควรมีการดําเนินงานจัดเก็บ

ขอมูลทางบัญชี โดยแยกจายตามแหลงเงินเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบตนทุนที่

เกิดข้ึน สะทอนใหเห็นถึงการใชทรัพยากรในการสรางผลผลิตของหนวยงานนําไปสูการ

ทบทวนกิจกรรมและการประหยัดงบประมาณ 

๔. มหาวิทยาลัยสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทองถ่ิน ภูมิปญญา ศิษยเกาและ

ผูประกอบการในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนสามารถสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้ง

ระดมทุนและหารายไดใหมหาวิทยาลัย 

๕. มหาวิทยาลัยจัดทําระเบียบขอบังคับการบริหารจัดการหนวยงานดานภาษาใหมีความ

พรอมในการใหบริการดานภาษาและเปนแหลงรายไดของมหาวิทยาลัย 

๖. การปรับปรุงคูมือการจัดทําผลงานทางวิชาการ และเทคนิคการทําผลงานวิชาการให

สอดคลองกับแนวโนมการปรับปรุงเกณฑการทําผลงานใหมที่เกิดข้ึน 

๗. การสงเสริมใหมีการเรงรัดจัดทําผลงานทางวิชาการทั้งเพื่อการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการและการนําไปใชในการกําหนดเปนคุณสมบัติตางๆ ของอาจารยประจําและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม    

 

 

 



[๔]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๑          
 

 

 
 

  

 
การปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒          

(ฉบับปรับปรุง)  ไดมุงเนนการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการสรางความเปนเลิศเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
การแขงขันและสรางความโดดเดนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญดังนี้ 

๑.  เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีความโดดเดนบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ           
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  ใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน และใหการพัฒนา
อุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 

๒.  เพื่อกําหนดเปาหมายรวมกันของแตละหนวยงานใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรมีแรงบันดาลใจ
มีความมุงมั่นและมีความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเขมแข็งเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จ  

๓.  เพื่อใชเปนกรอบในการทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานในระดับ
คณะ สํานัก และหนวยงานที่เก่ียวของ 

๔. เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตในสาขา          
ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความเปนเลิศ สามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน 

๕.  เพื่อใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๖.  เพื่อใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและผลงานของสวนงานให
เกิดความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 
 

 

 

การทบทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)     
มีหลักการสําคัญ คือ การใชขอมูลรอบดานเปนฐานในการพัฒนาแผนกลยุทธฯ และการรวมคิดรวมทําอยางเปนระบบ 
สําหรับข้ันตอนการพัฒนาแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
และการเชื่อมโยงสูการพัฒนาแผนตางๆ มีดังนี้ 

๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 
๒.  ประชุมสรางความเขาใจกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         

ของสังคมโลก 
๓.  รับฟ งความคิดเห็นจากประชาคม  เ ก่ียวกับการวิ เคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)             

ของมหาวิทยาลัย 
๔.  ประชาคมรวมกันเสนอความคิดเห็นและรวมยก (ราง) แผนกลยุทธฯ 
๕.  เสนอขอมูล (ราง) แผนกลยุทธฯ ตอคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย 

๓. วัตถุประสงคในการพัฒนาแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๔. กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
และความเช่ือมโยงสูการบริหารจัดการ 



บทที่ ๑                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๕]           

 

 

๖.  ประชุมระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ                  
ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผน พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของ (ราง) แผนกลยุทธฯ  และปรับปรุง   
ตามขอเสนอแนะ 

๗.  เสนอ(ราง)แผนกลยุทธฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
๘.  ถายทอดแผนกลยุทธฯ สูประชาคมและผูที่เก่ียวของ และใชเปนกรอบในการขับเคลื่อนงาน    

ใหเปนไปตามเปาหมาย 
๙.  จัดทําแผนในลักษณะตางๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง               

๓) แผนพัฒนาวิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสูสังคม ๖) แผนเรงรัดและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร ๗) แผนพัฒนาเครือขายความรวมมืออาเซียนและนานาชาติ ๘) แผนพัฒนาและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๙) แผนกลยุทธทางการเงิน ๑๐) แผนการบริหารจัดการรายไดและสิทธิประโยชน                   
๑๑) แผนพัฒนาการประชาสัมพันธและการสื่อสาร ๑๒) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓) แผนพัฒนาภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอม และ ๑๔) แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ซึ่งกําหนด                   
ใหมีลักษณะเปนแผนระยะยาว ๕ ป และแผนประจําป อีกทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติ
การงบประมาณในระดับหนวยงาน  เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนกลยุทธดังกลาว 

 
 

 

เพื่อความชัดเจนในการนําแผนกลยุทธฯสูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมอบหมายภารกิจ     
แกผูเก่ียวของในการดําเนินการ ดังนี้  

๑.  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหผูบริหาร เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนงาน   
ในกลยุทธ/ยุทธวิธี/ตัวชี้วัดตามมาตรการที่กําหนด  โดยสรางความเขาใจในการดําเนินงานและเนนการดําเนินงาน    
ที่มีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในลักษณะคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

๒.  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหทุกหนวยงาน เปนผู รับผิดชอบรวมในแตละกลยุทธ พรอมทั้ง         
ใหหนวยงานดําเนินงานภายใตแนวทางการดําเนินงานและเปาประสงคที่กําหนด โดยในการอนุมัติงบประมาณ               
เพื่อดําเนินการตามมาตรการตางๆ จะตองเปนโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนใหกลยุทธตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนิน
ไปสูความสําเร็จ 

๓.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดของการดําเนินงานอยางชัดเจนเพื่อการติดตามผล 
เมื่อคณะและหนวยงานเสนอโครงการ/แผนงานและผานการอนุมัติแลว มหาวิทยาลัยจะวางระบบในการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

๔.  หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ          
ของมหาวิทยาลัย และมีการผลักดันและเรงรัดใหการดําเนินงานตามโครงการ/แผนงานตางๆบรรลุตามวัตถุประสงค 

๕. หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธที่เก่ียวของ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
ปละ ๒ คร้ัง ทั้งนี้ใหรายงานผลการดําเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปงบประมาณ 

ผูบริหารที่เปนผูรับผิดชอบหลักในแตละยุทธวิธ ีกํากับติดตามการดําเนินงานตามยุทธวิธี พรอมทั้งสรุป
ประเด็นปญหาและอุปสรรคตา งๆ  ในการดํา เนินงานรายงานตอกรรมการบ ริหารมหาวิทยาลัยและ                         
สภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะและหนวยงาน โดยดําเนินการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินวาคณะและหนวยงานดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย  
ที่ตั้งไวหรือไม ผลจากการดําเนินการนั้น สนับสนุนใหบรรลุเปาประสงคของแผนกลยุทธมากนอยเพียงใด ขอมูลที่ไดรับ

๕. การบริหารจัดการแผนกลยุทธสูการปฏิบัต ิ



[๖]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๑          
 

 

จากการติดตามประเมินผลจะนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานใหทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปน
ขอมูลปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากร      
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเปนขอมูลเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป  

 
 
 
 
 
 ๑. ไดแผนกลยุทธ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ 
 ๒. เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับบริบท และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ในสังคมไทยและสังคมโลก เหมาะสมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ๓. เพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เกิดประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 เพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการรองรับ ดังนี้ 

๖. ประโยชนที่ไดรับจากการทําแผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
 
 



บทที่ ๑                                                  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) [๗]           

 

     หมายเหตุ        

     ๑. หนวยงานตามกรอบใน พรบ.      
              

     ๒. หนวยงานท่ีจัดต้ังในมหาวิทยาลัย       
               

     ๓. หนวยงานท่ีเตรียมการจัดต้ังขึ้นใหมรองรับกลยุทธ       

 

 

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๑ การจัดโครงสรางมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับและขับเคลือ่นแผนกลยุทธ 

กองคลัง 

โครงสรางมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับและขับเคลือ่นแผนกลยุทธ 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานคณบด ี

คณะวิทยาการจัดการ 

สํานักงานคณบดี 

สํานักงานคณบด ีสํานักงานคณบดี 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานผูอํานวยการ กองกลาง 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ศูนยภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 กองอาคารสถานท่ี 
และส่ิงแวดลอม 

วิทยาลยัการดนตร ี

บัณฑิตวิทยาลยั 
 

สํานักกิจการนิสิต – นักศึกษา 

สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน 

สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ศูนยการศึกษาอูทองทวารวด ี
 

 หนวยงานบริหารรายได/
ผลประโยชนมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนสาธติ 
 



[๘]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๑ 
          

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๒ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธฯ สูกระบวนการดาํเนินการและการติดตามผลการดําเนินงาน 

(ฉบับปรับปรุง) 

 

๖ ภารกิจ  
๖ กลยุทธ 



 

 บทที่ ๒ 
กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระยะ ๕ ป  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒            
(ฉบับปรับปรุง) เปนแผนกลยุทธที่จัดทําข้ึนภายใตกรอบและแนวคิดที่สําคัญคือ การทบทวนแผนกลยุทธ “สรางความ
เปนเลิศเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน” การจัดทําแผนกลยุทธฉบับนี้มุงเนนในการจัดทําโดยการทบทวนแผนกลยุทธ
เดิมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  นโยบายการศึกษาและเรียนรู 
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเรงรัดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ผลการดําเนินงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘          
และผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบกับ
นโยบายของทานอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จ โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และการใชภาษา เพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบาน ตามบริบท
ของสังคมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนสถานศึกษาที่กอตั้งมายาวนานกวา ๑๐๐ ป สถานศึกษา
แหงนี้เคยเปนที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้ง
โรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดใหจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเร่ืองนี้ มีเจาพระยาภาสกร
วงศเสนาบดี กระทรวงธรรมการเปนประธาน ที่ประชุมเห็นวาจวนของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ        
(ชวง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปูของสมเด็จเจาพระยาฯ ไดนอมเกลาฯ ถวายไว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๓ 
เปนที่กวางขวางใหญโต เห็นสมควรจัดตั้งเปนโรงเรียน ใหชื่อวา “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปดเรียนตั้งแตวันที่ ๑๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ แตชาวบานนิยมเรียกวา “โรงเรียนฟากขะโนน” หรือ “โรงเรียนบานสมเด็จเจาพระยา”       
ตราของโรงเรียนเปนรูปจุฬามงกุฏ การแตงกาย นุงผาสีครามแกเสื้อขาว  มีนายเอ ซี คารเตอร เปนอาจารยใหญ    
คร้ันตอมาการศึกษาขยายตัวข้ึนเปนลําดับ ทําใหสถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงยายไปอยูที่ตําบลไผสิงโต 
ปทุมวัน ขางวังสระปทุม จวนของสมเด็จเจาพระยาฯ ก็วางลงในขณะนั้น เนื่องจากการศึกษาระหวางหัวเมือง                   
กับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล้ํากันมาก  เนื่องจากคุณภาพของครูแตกตางกัน  กระทรวงธรรมการจึงไดจัดตั้งโรงเรียน
ฝกหัดครูข้ึนที่จวนของสมเด็จเจาพระยาฯ  เรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก” สําหรับผลิตครูที่มีคุณภาพ     
เพื่อสอนในหัวเมือง เร่ิมเปดสอน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๖ นับเปนจุดเร่ิมตนในการผลิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีหลวงบําเหน็จวรญาณเปนอาจารยใหญ ซึ่งการจัดการศึกษาฝกหัดครู
ระยะนั้นไดขยายตัวออกไปตางจังหวัดมากข้ึน  จึงทําใหเกิดความจําเปนที่จะสงนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่นี่ลดนอยลง 
ทางราชการเห็นวาการฝกหัดอาจารยที่มีอยูเดิมจะใหไดประโยชนอยางสูงควรจัดเปนโรงเรียนประจํา จึงใหยาย
โรงเรียนฝกหัดอาจารย เทพศิรินทร ซึ่งเปนนักเรียนกลางวันมาอยูที่โรงเรียนฝกหัดครู  ฝงตะวันตกแลวเรียกชื่อใหมวา 
“โรงเรียนฝกหัดอาจารยฝงตะวันตก” เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ มีขุนวิเทศดรุณกิจเปนอาจารยใหญและตอมาเรียกวา 
“โรงเรียนฝกหัดอาจารยบานสมเด็จเจาพระยา” พ.ศ.๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ   
ใหโรงเรียนฝกหัดอาจารยบานสมเด็จเจาพระยาไปสังกัดเปนแผนกหนึ่งของโรงเรียนขาราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน) แตยังตั้งอยูที่เดิมจนถึงป พ.ศ.๒๔๕๘ จึงไดยายโรงเรียนฝกหัดอาจารยไปอยูที่วังใหม    
(กรีฑาสถานแหงชาติในปจจุบัน) ทําใหจวนของสมเด็จเจาพระยาฯ วางลงอีกคร้ัง ทางราชการจึงไดตั้งโรงเรียนมัธยม 

๑. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา    



[๑๒]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๒          
 

 

ณ จวนสมเด็จเจาพระยาข้ึนใหม เรียกวา “โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา” เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม         
พ.ศ. ๒๔๕๘ รับนักเรียนประจําโดยมีโรงเรียนใกลเคียงเขารวมเปนสาขาของสถานศึกษาแหงนี้ ไดแก โรงเรียนมัธยม
วัดอนงค โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยูบริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค มีพระยาประมวลวิชาพูล      
เปนอาจารยใหญ โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยาเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแตอดีต สีประจําโรงเรียน คือ   
มวงและขาว อักษรยอของโรงเรียน คือ บ.ส.  มีคติพจนประจําโรงเรียนคือ “สจฺจํเว อมตา วาจา” และตราประจํา
โรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเปนเกียรติแดสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ สัญลักษณที่กลาวมานี้      
เปนรากฐานสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามาจนถึงปจจุบัน  

 เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการไดสรางสะพานปฐมบรมราชานุสรณ (สะพานพุทธ) และไดตัดถนน    
ผานโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา สถานที่นี้จึงถูกร้ือถอนไมสามารถทําเปนโรงเรียนไดอีกตอไป พระยาวิเศษ
ศุภวัตร ซึ่งเปนอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยาอยูในสมัยนั้น ไดเจรจาผานกระทรวงธรรมการ                           
เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจํานวนนอย ดังนั้นสถานที ่ 
ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึงกอสรางเปนโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ    
ยังไดมอบที่ดินบริเวณตําบลบางไสไกและตอนใตของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสรางหอนอนและหองเรียน และได
ยายนักเรียนมาอยู ณ ที่แหงใหมนี้ ตั้งแตพ.ศ.๒๔๗๕ เปนตนไป ซึ่งเปนสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาในปจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.๗  –  ม.๘) 

 ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากข้ึน จึงใหเปดสอนแผนกฝกหัดครู          
อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา” คูกับโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา 
แผนกฝกหัดครูแหงนี้ เปดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และไดเปดสอนหลักสูตร
ประโยคครูประถม (ป.ป.) เปนโรงเรียนประจํา ตอมาใน พ.ศ.๒๔๙๙ ไดยุบหลักสูตรดังกลาว และเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  

 ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา ไดยกฐานะเปน วิทยาลัยครูบานสมเด็จ
เจาพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบานสมเด็จเจาพระยา ไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบานสมเด็จ
เจาพระยา  

 วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาไดขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเปนลําดับในป พ.ศ.๒๕๑๖   
ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดเปดสอนระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๒๗ จึงไดเปดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการอ่ืน
เพิ่มข้ึนไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาศิลปศาสตร และยังไดเปดระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป  นับเปน
การขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางกวางขวาง ในปเดียวกันนี้วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาไดรวมกลุม 
กับวิทยาลัยครูกลุมนครหลวง ๖ แหง เรียกชื่อวา “วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”  

 วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ 
“วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาจึงไดรับพระราชทานนามใหมวา “สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา” และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาสามารถ      
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาตาง ๆ  

 จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหตราพระราชบัญญัติ เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
แตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา ใหเรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา         
จึงเปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา” ตั้งแตนั้นเปนตนมา นับไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ    



บทที่ ๒                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๑๓]           

 

 

บานสมเด็จเจาพระยาเปนสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเปนความภาคภูมิใจของนิสิตนักศึกษา    
ทุกคนที่ไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนี้  

              
 
 

              ป ๒๔๔๖                             ป ๒๔๔๙                             ป ๒๕๐๑                            ป ๒๕๓๕                              ป ๒๕๔๗ 
       “โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก”         “โรงเรียนฝกหัดอาจารยบานสมเด็จ”      “วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา”      “สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา”  “มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา”           
                                    (ตอมาป ๒๔๘๔ ใชชื่อ”โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา) 

 

            ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

   สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนมหาบุรุษของไทยที่สรางคุณประโยชน           
แกประเทศชาติอยางใหญหลวง ทานเปนศูนยรวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา    
และชุมชนใกลเคียง เนื่องจากที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและบริเวณโดยรอบเคยเปนจวนและ
ที่ดิน ของทานมากอน  ทุก ๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงนี้จึงเคารพเทิดทูนทานโดยขนานนามทานวา “เจาพอ” 
และเรียกตนเองวา “ลูกสุริยะ” เนื่องจากทานไดรับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งเปนตราประจําตัวและยึดถือเปนสัญลักษณแทนตัวทานมาโดยตลอดสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ เปนบุตรคนใหญของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) และทานผูหญิงจัน            
เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๕๑ มีพี่นอง
รวมบิดามารดาเดียวกันรวม ๙ คน บรรพบรุุษของตระกูลบุนนาคเปนเสนาบดีคนสําคัญมาตั้งแตสมัยอยุธยาและไดรับ
ราชการแผนดินสืบทอดตอกันมา สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ไดรับการศึกษาและฝกฝนวิชาการตางๆ เปน
อยางดี เนื่องจากบิดาของทานเปนเจาพระยาพระคลังเสนาบดีวาการตางประเทศ และวาการปกครอง  หัวเมืองชายฝง
ทะเลมากอน สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและอานตํารา
ภาษาอังกฤษในสมัยนั้นไดอยางคลองแคลว ทานไดคบหากับชาวตะวันตกที่เขามาประเทศไทยในสมัยนั้น   โดยเฉพาะ
หมอบรัดเลย ทานยังเปนบุคคลสําคัญในการเจรจาและทําสัญญากับชาติตะวันตก ที่เขามาติดตอกับไทยในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔  โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการตอเรือแบบฝร่ัง จนสามารถตอเรือกําปน     
ขนาดใหญ เปนจํานวนมากหลายลํา ทานยังมีความสนใจในความรูอ่ืน เชน วรรณคดี การคา การปกครอง เปนตน 

 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไดถวายตัวเปนมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ ๒ และรับราชการมา       
โดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕  ที่ตําแหนงราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ในสมัยรัชกาลที่ 
๔ และดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินเมื่อคร้ังรัชกาลที่ ๕  ยังทรงพระเยาว ภายหลังจากที่ลาออกจากราชการ
ในบั้นปลายชีวิตทานยังไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาราชการแผนดินจนถึงแกพิราลัย นับเปนมหาบุรุษคนสําคัญของ
ประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเปนที่ประจักษแกคนทั้งปวงดังบันทึกของ เซอรจอหน เบาวร่ิง ทูตอังกฤษ     
ที่เขามาติดตอกับคนไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔  ซึ่งกลาววา “เจาพระยาศรีสุริยวงศ คนนี้ถาไมเปนคนเจามารยาหรือคน
รักบานเมืองของตนก็ตาม ตองยอมรับวาฉลาดลวงรูการล้ําหนาคนทั้งหลายที่เราไดพบในที่นี ้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัยอยาง
ผูดีและรูจักพูดจาเหมาะแกการ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนักพระทัยและยกยองเกียรติ
คุณของทานวา “คร้ันถึงราชกาลปจจุบัน ไดรับตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัย
เที่ยงธรรม ซื่อตรงแลมิไดแลเกรงผูใดจะวากลาวตัดสินการสิ่งใดจะเปนคุณประโยชนโดยทั่วกันและเปนแบบอยาง
ตอไปภายหนา สิ้นกาลนาน” 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vuixo5zLAhWWj44KHd6NAYMQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=klongrongmoo&month=11-2010&date=21&group=13&gblog=30&bvm=bv.115339255,d.c2E&psig=AFQjCNGDJUPtqn5rjQ8qeTYOpG_jrpk35w&ust=1456811316598327
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.nitibsru.com/page/26/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C+(%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)/&bvm=bv.115339255,d.c2E&psig=AFQjCNETk2n4uVTCb2lJrbzOrzCImrzxeA&ust=1456810862601903
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEu_boqpzLAhXHTo4KHV6JCx4QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=3DXqKwZ34x8&bvm=bv.115339255,d.c2E&psig=AFQjCNHRLchg_Tm7CXvpMzqq2NrGKy8E-A&ust=1456813163220484


[๑๔]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๒          
 

 

               ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยฯเปนรูปวงรี ๒ วงซอนกัน
ภ า ย ใ น เ ป น ต ร า พ ร ะ ร า ช ลั ญ จ ก ร ป ร ะ จํ า พ ร ะ อ ง ค รั ช ก า ล ที่  ๙                    
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕ ภายนอกเปนชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดานบนเปนอักษรภาษาไทย
ดานลางเปนอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเปนตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ 

 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศสมรสกับทานผูหญิงกลิ่น มีบุตรและธิดารวมกัน ๔  คนในบั้นปลาย
ชีวิตของทาน มักจะพักอยูเมืองราชบุรี  และถึงแกพิราลัยดวยโรคลมบนเรือที่ปากคลองกระทุมแบน จังหวัดราชบุรี       
รวมอายุ ๗๔ ป เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๒๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจึงไดจัดพิธีรําลึก       
ถึงทานในวันที่ ๑๙  มกราคม ของทุกป เรียกวา “วันคลายวันพิราลัย” สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ จึงเปน
ศูนยรวมของทุกคนในสถาบันแหงนี้ ที่จะประกอบคุณความดีทั้งปวง และความสามัคคีตอกันเพื่อเทิดทูนเกียรติ      
ของทานตลอดไป 

           ปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 ทุกทานที่เขามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจะแลเห็นอนุสาวรียสมเด็จเจาพระยาบรม             
มหาศรีสุริยวงศ เปนสงาของสถาบัน  อนุสาวรียแหงนี้กอสรางมาตั้งแตวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙  และสําเร็จ
เรียบรอยในปตอมา คือ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๐  ดวยความรวมมือจากคณาจารย นักศึกษา สมาคมศิษยเกา     
บานสมเด็จเจาพระยา ศิษยเกาของสถาบันทุกรุน ทายาทผูสืบสกุลของสมเด็จเจาพระยาฯ และบุคคลทั่วไป ซึ่งไดสละ
กําลังกายกําลังใจและกําลังทรัพย ดวยความศรัทธาแรงกลาจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวคือ เพื่อรําลึกถึงพระคุณ   
ของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศและเทิดทูนเผยแพรเกียรติประวัติของทาน นอกจากนี้ยังมุงหวังใหเปนเคร่ือง
ผูกพันยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา การจัดสรางอนุสาวรีย “สมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ” ประสบความสําเร็จอยางยิ่งเมื่อสรางอนุสาวรียแหงนี้ แลวสถาบันยังไดนําเงินที่เหลือ
จากการบริจาคมาจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จเจาพระยา” เพื่อชวยเหลือนักศึกษาของสถาบันแหงนี้ และไดดําเนินงาน     
มาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดนําเงินที่เหลือจากการบริจาคเพื่อสรางอนุสาวรียดังกลาว มาบูรณะและกอสราง      
ปูชนียสถานที่สําคัญ อีกแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดแก ศาลสมเด็จฯ “ศาลสมเด็จฯ 
หรือ ศาลเจาพอ”เปนศาลที่ประดิษฐานรูปปนคร่ึงองคของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ปจจุบันตั้งอยูหนาตึก
วิเศษศุภวัตรหันหนาไปทางทิศตะวันออก สวนทางทิศเหนือมีอาคารคณะครุศาสตรซึ่งตั้งอยูถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์   
ของศาลสมเด็จฯ เปนที่ประจักษกันดีในบรรดาลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีความเคารพศรัทธาในสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ นอกจากนี้ยังมี “ศาลเกาหรือศาลเจาที”่ ตั้งอยูในบริเวณดานหลังตึกวิเศษศุภวัตรมีลักษณะคลาย
ศาลพระภูมิ ตั้งอยูบนภูเขาขนาดเล็กที่กอสรางข้ึนมา สูงจากพื้นดินประมาณ ๓ เมตร เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔  
คณะกรรมการดําเนินการกอสรางอาคารประถมสาธิต ไดทําพิธีเคลื่อนยายไปสรางไวหนาอาคารประถมสาธิต          
ซึ่งมีความสวยงามและเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 

   

                                                  

 

 



บทที่ ๒                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๑๕]           

 

 

 สีในตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณคา ดังนี้ 
 
 

 สีน้ําเงิน มีความหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 
 

 สีเขียว มีความหมายแทนแหลงที่ตั้งในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม 
 
   

 สีทอง มีความหมายแทนความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 
 
   

 สีสม มีความหมายแทนความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
  

 สีขาว มีความหมายแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
                      มหาภูมิพลอดุลยเดช 

สีประจํามหาวิทยาลัย  

 
       “มวง – ขาว” เปนสีประจํามหาวิทยาลัยฯ  
 

     ตนไมประจํามหาวิทยาลัย 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ  ตนชงโค  (Bauhinia purpurea Linn.)  ชงโคมีกลีบดอกสีมวงชาวอินเดีย  
ถือวาเปนไมสวรรคข้ึนอยูในเทวะโลก 

 

 

  

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง )               
ไดดําเนินการวิเคราะหประมวลขอมูลพื้นฐานรอบดานอยางเปนระบบ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสูคุณภาพความเปนเลิศ                 
ซ่ึงแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธไดนํากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุมใหมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) และทิศทางการพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการขนาดใหญ (Mega Project) ของรัฐบาล    
การเขาสูภาวะสังคมสูงวัยและการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน กําหนดเปนแนวทางในการจัดทําแผนดังกลาว รวมทั้ง
แนวคิดและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดจากสภามหาวิทยาลัยมาทบทวนนโยบาย (Retreat) ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ
ของขอมูลที่เก่ียวของไดดังนี้ 

๑. คําแถลงการณนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๗) 

รัฐบาล โดยการนําของพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน ภายใตนโยบาย ๑๑ ดาน คือ 

 

 

 

 

 

 

 

๒. สาระสําคัญเพ่ือการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 



[๑๖]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๒          
 

 

๑.๑  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย การใชมาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพรความรูความเขาใจ    
ที่ถูกตอง และเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน  สนับสนุนและเรงขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักการทรงงาน ใหสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและ       
การพัฒนา 

๑.๒  การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  การบริหารจัดการ
ชายแดน การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปญหา ยาเสพติด การคามนุษย ปญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว  เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยการนํายุทธศาสตรและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม 

๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ ในระยะ
เฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และ
แรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย   ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง    ในระยะ
ตอไป พัฒนาระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน ใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ตลอดจนจัดสวัสดิการ
ชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการผูสูงอายุ สตรี และเด็ก  จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกร โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา              

ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอน                       

๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดใหมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม สนับสนุน   
การเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพรอมเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก   

๑.๕  ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิต  
โดยการรวมมือระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ สงเสริมการกีฬา
เพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท 
และมีความสามัคคี                   

๑.๖  ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังคางอยูกอนที่จะ       
พนกําหนดภายในสิ้นปนี้ โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน รวมทั้ง     
จะดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา แสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือก
ปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน เพื่อชวย
สรางงานและกระตุนการบริโภค โดยจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา 
กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเร่ือง
ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง สรางสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก้ือกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยว ทั้งจะให
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยว แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนทั้งที่     
ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล รัฐบาลจะเรง
ดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กให กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด ขยายฐานการจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม ซึ่งจะเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษ ีจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายได
นอยใหนอยที่สุด พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
โดยจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการที่จะแกไขปญหา     



บทที่ ๒                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๑๗]           

 

 

และฟนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาดานการเงินและการดําเนินงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติ การแบงเขต       
เพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด 

๑.๗  เรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       
แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจาพระยา – แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับ
ความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเร่ิมจากการพัฒนา      
ดานการคาชายแดน โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ ๖ ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา    
อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ  

๑.๘  สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุมจังหวัด เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของทองถ่ิน  สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง   
ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ                                  

๑.๙  ในระยะเฉพาะหนา ใหความสําคัญในการแกไขปญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขต
ที่ดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช
เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ให
ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เพื่อใหคนเหลานั้นสามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดิน    
ยังเปนของรัฐ จะจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผูถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนใหมีเอกภาพเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายดานที่ดินในภาพรวม และปรับปรุง
กลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดินใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณรวมกันของทุกหนวยงานที่เก่ียวของ โดยจัดตั้งหรือกลไกในการบริหารจัดการน้ํา          
พรอมนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย ใหความสําคัญในการ
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ เปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด 
เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ                   

๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และ
ทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงาน
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใชในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการสาธารณะประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ข้ันตอนที่แนนอน ระบบอุทธรณที่เปนธรรม ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดาน         
การทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด 
โดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย    
ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตางๆ การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ  ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
และมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย      
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง  และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรม 
มาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความชื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ         
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัดการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยถือวาเร่ืองนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเร่ืองที่ตองแทรกอยู
ในการปฏิรูปทุกดาน 



[๑๘]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๒          
 

 

๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ ไมได รับ            
ความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว เพื่อคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส 

                  ๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สําคัญ คือ แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา 
โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบ
การคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 
สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต   
สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน 
และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษา 
จนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
และความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู 

๓.  นโยบายการศึกษา เพ่ือเรงรัดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจัดใหมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม สนับสนุน  
การเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพรอมเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก     

๓.๑  จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ        
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๓.๒  ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง  
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน        
เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน       
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึง่ 

๓.๓  ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทั่วไป                       
มีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและ      
ความพรอมโดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 

๓.๔  พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหม 
ที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตร    
ใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู
ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี     
โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของทั้งในและนอกโรงเรียน 



บทที่ ๒                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๑๙]           

 

 

๓.๕  สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะ
ในทองถ่ินที่มีความตองการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มี คุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู               
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน 
เพื่อเปนเคร่ืองมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส    
เปนตน  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๗  ทํานุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา         
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

๓.๘  อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน   ภูมิปญญาทองถ่ิน
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู  สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร              
และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาต ิตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

๓.๙  สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  
และเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

๓.๑๐  ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพื้นที่สาธารณะ
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 

                 ๔.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่วา“การศึกษาเปนหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       
และมุงเนนใหเกิด “เอกภาพดานนโยบาย แตหลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทํางานในเชิงรุกไปขางหนาภายใต                 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและความตองการใหมเพื่อใหอุดมศึกษาเอ้ือตอการพัฒนาทั้งปวง รวมทั้งเนน               
ความตอเนื่องจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๗) ซึ่งไดแก  

 ๔.๑  การสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเปนมหาวิทยาลัยอิสระ/ในกํากับ
ของรัฐ 

 ๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เปน        
ที่ตองการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการใหบริการทางวิชาการ 

 ๔.๓  สนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาดวย  

 ๔.๔  ลดความซ้ําซอนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิใหเกินความจําเปนหรือเกินความตองการของสังคม 
ยกเวนสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถ่ินไทยโดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ   
เชิงระบบ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๒ นี้คํานึงถึงมิติการบูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษา 
เพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร โดยมีสาระหลักเก่ียวกับภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก และอุดมศึกษา และ
ปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ไดแก รอยตอการศึกษาระดับอ่ืน การแกปญหาอุดมศึกษา การจัดกลุมอุดมศึกษา                
ธรรมาภิบาลการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแขงขัน และการพัฒนาระบบวิจัยและสรางนวัตกรรม 

 



[๒๐]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๒          
 

 

๕.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  ประเทศไทยอยูในชวงเวลาที่ตองเผชิญกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงมากข้ึนกวาที่ผานมา เชน         
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลก การรวมกลุมเศรษฐกิจภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน 
ญี่ปุน และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ สังคมของความเปนวัตถุนิยม สังคมที่เนนคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปญหาวิกฤต ิ     
ดานพลังงาน และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กอใหเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก 
ดังนั้น อุดมศึกษาไทยในชวงป พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด เพื่อเปนแหลงความรู          
ที่ตอบสนองการแกไขปญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถ่ินโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศ
ใหเขมแข็งข้ึน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันได        
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ ผลิตกําลังคน
ที่มีศักยภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเองและเพื่อชวยเหลือสังคม                   
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และ
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ พัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร      
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธการเงิน และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน           
ป พ.ศ.๒๕๕๙ “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติ       
อยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙)  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาต”ิ 

ในชวงป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ อุดมศึกษาไทยเร่ิมมีการผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) โดยเปนการนําเอา
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและความรูที่เหมาะสมมาพัฒนาให เกิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สถาบันอุดมศึกษาจึง
ตองมีบทบาทมากข้ึนในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางสรรค องคความรู หรือนวัตกรรม ภายใตการสนับสนุนของรัฐในดาน
งบประมาณและทรัพยากรอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาตอยอด ความรูและการใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและทองถ่ิน ซึ่งมีความใกลชิดกับชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญในการ
ใชความรูและงานวิจัยเพื่อพัฒนาใหมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาความรูและเปน  
พลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน สถาบันอุดมศึกษาตองเปนแกนนําในการเชื่อมโยง
งานวิจัยลงสูพื้นที่ ผานกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเปนเครือขายในการพัฒนาที่ทํางานประสานความรวมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน อยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม    
ยังเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย โดยเฉพาะการเขาสูสังคมผูสูงอายุ วิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เปนสังคมออนไลน มีการสื่อสาร     
ไรพรมแดน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีการใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในดานตางๆ 
โดยเฉพาะดานการศึกษามากข้ึน รวมทั้งมีความขัดแยงทางความคิดดานสังคมและการเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
สงผลกระทบตอการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เปนทั้งอุปสรรคและโอกาส ควบคูกัน ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมีภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง มีภาคการเกษตรเปนแหลงผลิตที่กอใหเกิดรายไดหลักของ
ประชาชนคนไทยสวนใหญ และมีภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญ ในการสรางมูลคาเพิ่ม ระบบเศรษฐกิจในทุกภาคสวน  
ที่กลาวขางตนลวนตองการปจจัยสนับสนุนดานกําลังคนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ทั้งนี้การผลิต และพัฒนากําลังคนจะตองมีการวางแผนบนพื้นฐานขอมูล
ที่สอดคลองกับปริมาณและความตองการของประเทศ เพื่อใหเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 



บทที่ ๒                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๒๑]           

 

 

สถาบันอุดมศึกษาจึงควรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุงตอบสนองผูเรียนในวัยเรียน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ รวมทั้งการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึน ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสราง
ความรูและนวัตกรรม และมีสวนรวมในการแกปญหาวิกฤติ เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และมุงสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค 
บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแขงขัน ในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน 
โดยใชกลไกธรรมาภิบาล เครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 

๖.  แผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 

เพื่อการเตรียมความพรอมรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่จะเปดเสรีการคา
บริการดานการอุดมศึกษา บูรณาการการเปนประชาคม พัฒนาใหบัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล                      
มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร ๓ ประการ คือ  

๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  

- พัฒนาสมรรถนะดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใชในการทํางานได 

- พัฒนาสมรรถนะดานการประกอบวิชาชีพและการทํางานขามวฒันธรรมของบัณฑิตไทย 

๖.๒  การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน  
- พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล 

- สงเสริมการสรางองคความรูและนวัตกรรมเก่ียวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล 

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีคุณภาพระดับสากล 

- พัฒนาวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศ 

- พัฒนาระบบอุดมศึกษาแหงอาเซียน 

๖.๓  การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

- สงเสริมบทบาทความเปนผูนําของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เก่ียวของกับสามเสาหลักใน

การสรางประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเสาดานประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 

- สรางความตระหนักในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทย 

ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในดานบวกและดานลบ 

- สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

- พัฒนาศูนยขอมูลเก่ียวกับสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียน 

มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมและสรางองคความรู ภาษา และ
วัฒนธรรมใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
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๗. การกําหนดนโยบาย Reprofiling ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรรมการการอุดมศึกษาไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร (Reprofiling) มหาวิทยาลัย
กลุมใหม เปนอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแตวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ทําหนาที่ศึกษา วิเคราะห ทบทวนและปรับ
ภารกิจ เพื่อปรับยุทธศาสตร (Reprofiling) และจัดทําขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรและกลไกในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยกลุมใหมใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ       
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ไดมีการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายการ Reprofile รวมกับอธิการบดีและกรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาใหม ๗ แหง โดยประธานกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงตอที่ประชุมวาการ Reprofiling 
มหาวิทยาลัยกลุมใหม เปนโครงการตามนโยบายของกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน ๒ สวน คือ ๑. การ
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานวิชาการและงานวิจัย และ ๒. การยกระดับคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษากลุมใหมใหทัดเทียมสากล การปรับยุทธศาสตร Reprofiling มหาวิทยาลัยกลุมใหม จึงตองกําหนด
เปาหมายวา มหาวิทยาลัยแตละแหง มีความเชี่ยวชาญในดานใด ซึ่งหากจะเปดหลักสูตรตองทําการวิจัยในดานนั้น  
โดยพิจารณาความเปนไปไดและเปาหมายในอนาคตใหชัดเจน 

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสูคุณภาพเปนเลิศ ระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) โดยไดแตงตั้งคณะทํางานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ 
และในการประชุมคณะทํางานฯ ไดมีมติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ แตละแหงดําเนินการปรับเปลี่ยนทิศทาง (Reprofile) 
และเปาหมายของมหาวิทยาลัยโดยใชแผนยุทธศาสตรฯ เปนกรอบและแนวทางเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไปสูความเปนเลิศ แกปญหาและพัฒนาทองถ่ินใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และไดกําหนดกลุมสาขาวิชา (cluster) ที่มุง
ไปสูความเปนเลิศ ๘ cluster  คือ  Education,  Health Care & Applied Sc., Hospitality Industry, Food & 
Agriculture, Technology (การขนสงโลจิสติกส  ICT การสรางและการผลิต),  Royal & Public Management,  
Art & Culture & Language  และ  Energy & Environment   
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๘. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามีพื้นที่ตั้งอยูที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวง
หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท ๐๒ ๔๗๓๗๐๐๐  และศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัด
สุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยผลิตบัณฑิตทางดานครุศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  วิทยาการจัดการ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก     
ปละประมาณ ๓,๕๐๐ คน มีพันธกิจและวิสัยทัศนในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จ โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และการใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
เพื่อนบาน ตามบริบทของสังคมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

                              
                “...บริหารจัดการอยางมืออาชีพ เพ่ือผลิตบัณฑิตท้ังระดับ      

                ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใหมีคุณภาพ 
                   มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะทางปญญา การคิดสรางสรรค 
                   การแกปญหาและสามารถใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     
                   มีความสามารถดานการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  
                   ใฝรูใฝเรียนตลอดเวลา...” 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดกําหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    
การดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดนโยบายสําคัญ ๖ ประการเพื่อเรงรัดพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๘.๑ นโยบายดานการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 

บริหารจัดการดานวิชาการอยางมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ใหมีคุณภาพมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะทางปญญา การคิดสรางสรรค การแกปญหา และสามารถใชชีวิต
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีใฝรูใฝเรียนตลอดเวลา 

๘.๒ นโยบายดานการพัฒนางานวิจัยใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล 

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมใหแกอาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเปนเลิศดานวิชาการ และความนาเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล 

๘.๓ นโยบายดานการยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ 

ยกระดับมาตรฐานการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดเทคโนโลยี                  
การนอมนําแนวพระราชดําริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สูการพัฒนาความรู  ทักษะอาชีพ                
และความเปนอยูของบุคคลในชุมชนและทองถ่ินใหเขมแข็งมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

๘.๔ นโยบายดานการพัฒนาความเปนเลิศดานแหลงเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม 

เปนองคกรในการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน      
เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลคาตามจุดเนนเฉพาะและบริบทของแตละหนวยงานนําสูการพัฒนา
สังคมอยางยั่งยืน     

 



[๒๔]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๒          
 

 

๘.๕ นโยบายดานการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือเปาหมายคุณภาพทางการศึกษา  

พัฒนาเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทองถ่ิน สถานประกอบการ และ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆทั้งในและตางประเทศ เพื่อรวมมือพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและมีความเขมแข็งพรอม     
เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

๘.๖ นโยบายดานการศึกษาบนฐานองคความรูสูการเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ  

ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีความคลองตัว ทันสมัย 
ยืดหยุน ดวยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุงสูการกํากับดูแลตัวเอง              
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน   

๙.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพ่ือการรับรอง  
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดรับรองมาตรฐาน
การศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเทากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้   

๙.๑  การพัฒนาดานสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการและสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวน
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอยางเต็มรูปแบบ 

๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยถาพิจารณาจากผลการประเมิน    
พบวา รอยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารยรอยละ ๗๗ อยูในระดับปริญญาโท (สัดสวนคุณวุฒิ   
๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรกําหนดแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณะและหลักสูตร  และ  
เพิ่มผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เอ้ือตอการขอตําแหนงทางวิชาการ 

๙.๑.๒   สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ คน  
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๓๔๔ คนตอจํานวนนักศึกษา 
๓๒,๖๒๔ (สัดสวน ๑:๙๕) ซึ่งควรตองวางแผนใหมีสัดสวนที่พอเหมาะตอการพัฒนาคุณภาพและการปฏิบัติงาน      
ในภาระงานตามพันธกิจหลักของอาจารยประจํา ตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปน  
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดไว 

๙.๒  ระบบกลไกของระบบขอมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารดานแผนงานระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด ใหสามารถใชขอมูลสารสนเทศรวมกัน           
ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ 

๙.๒.๑   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธแผนงาน
โครงการใหมีความเชื่อมโยงใหเห็นการดําเนินการและผลการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธของคณะ หลักสูตร 
หนวยงานสนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานประจําปของแผนงานโครงการ  ทั้งปงบประมาณและ             
ปการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่วิเคราะหใหเห็นระดับคณะ หลักสูตรหรือกลยุทธ  หรือควรนําระบบ TRENDS MODEL      
มาใชในการบริหารจัดการดานแผนงาน เพื่อกําหนดเปนกลไกในการสรางองคความรูใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

๙.๒.๒   พัฒนาความชัด เจนของแผนงาน  โครงการกิจกรรม  ในประเด็น คุณภาพ                  
ทั้งองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเคราะหหรือจัด
ประเภทแผนงานโครงการ ใหสอดคลองกับประเด็นคุณภาพ  โดยเฉพาะดานอัตลักษณ  เอกลักษณ  ตลอดจน
มาตรการสงเสริม เพื่อเปนแนวทางที่ชัดเจนและลดความซ้ําซอนกันของโครงการ 
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 ๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
ภายใตการบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งตองสรางความชัดเจน  ที่สอดคลองกับการดําเนินการทั้งดานประกันคุณภาพและ
การบริหารหลักสูตร 

๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ แตการรายงานผลการดําเนินการไมปรากฏการรายงานการดําเนินงานในสวนของ
บัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมทั้งในเร่ืองของการเรียนการสอน แผนงาน
โครงการ การบริหารทรัพยากร และ/หรือปรับ โครงสรางการบริหารระดับบัณฑิตศึกษาใหอยูในรูปของกรรมการ
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  และการบันทึกขอมูล  การประเมิน
ตนเองผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๙.๓.๒   ดานระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรตองใหความตระหนัก 
รับรูและเขาใจในประเด็นตัวบงชี้คุณภาพใหมีการดําเนินการที่คํานึงถึงคุณภาพมากกวาความคุนเคยในการปฏิบัติงาน    
โดยทุกฝายมีสวนรวมและถือเปนภาระงานที่ตองปฏิบัติรวมกันในการพัฒนาคุณภาพทั้งนี้ เพราะคุณภาพ            
ของมหาวิทยาลัยและคณะเปนของทุกคนที่ตองปฏิบัติรวมกัน  ไมใชของคนใดคนหนึ่งการดําเนินการจึงตองคํานึงถึง
องคกรและสวนรวมเปนหลัก 

๙.๔  การใชประโยชนของผลงานวิจัย ควรคํานึงถึงการแกปญหาอยางเปนรูปธรรมในเชิงสาธารณะ 
เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย  สวนการตีพิมพเผยแพรผลงานของอาจารยและนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัต ิ    
ของแหลงที่ตองการเผยแพรหรือตีพิมพ เชน การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนดไว   
งานวิจัยอยูในฐานขอมูล TCI 



 

 บทที่ ๓ 
3ผลการดําเนินงานและการวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

 

 

                 ๑. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา   

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดดําเนินการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ โดยเนน
การบริหารจัดการสาขาวิชา ดวยการสงเสริมจากหนวยงานสนับสนุนตางๆ ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๘ หนวยงาน     
ที่บริการการเรียนการสอน ไดแก  บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยดนตรี และสํานักโรงเรียนสาธิต ไดปฏิบัติภารกิจ
หลักตางๆ ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การตางประเทศ ซึ่งมีผลการดําเนินการ ดังนี้         
  ๑) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน        
             ๑.๑  กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

- ดานการผลิตและพัฒนาครู มีหลักสูตรทั้งสิน้ ๑๘ หลักสูตร 

๑. ปริญญาตรี จํานวน ๑๔ หลักสูตร (ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ป ๑๐ หลักสูตร  

และครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป ๔ หลักสูตร) 

๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑ หลักสูตร  

๓. ปริญญาโท จํานวน ๒ หลักสูตร 

๔. ปริญญาเอก จํานวน ๑ หลักสูตร     

- ดานการดนตรี มีหลักสูตรทั้งสิน้ ๓ หลักสูตร 

๑. ปริญญาตรี จํานวน ๒ หลักสูตร     

๒. ปริญญาโท จํานวน ๑ หลักสูตร  
- ดานอุตสาหกรรมบริการ มีหลักสูตรทั้งสิน้ ๒๐ หลักสูตร 

๑. ปริญญาตรี จํานวน ๑๗ หลักสูตร     
๒. ปริญญาโท จํานวน ๓ หลักสูตร 

                        ๑.๒  กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหลักสูตรทั้งสิ้น ๒๓ หลักสูตร   
ปริญญาตรี จํานวน ๒๓ หลักสูตร     

   ๑.๓  กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีหลักสูตรทั้งสิน้ ๔ หลักสตูร   
๑. ปริญญาตรี จํานวน ๓ หลักสูตร     
๒. ปริญญาโท จํานวน ๑ หลักสูตร     

    ๑.๔  โรงเรียนสาธิต มีการจัดการศึกษาทั้งสิน้ ๓ ระดบั  
           ปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา     
  ๒)  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการฝกประสบการณวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ จุดเนนสําคัญมีดังนี้    
   ๒.๑  การสอบวัดความรูพื้นฐานกอนเรียนในทุกสาขาวิชา 
   ๒.๒  การจัดการเรียนการสอนรวมในรายวิชาการศึกษาทั่วไปชั้นปที่ ๑ โดย 

- การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 



[๒๘]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๓          
 

 

- การสอนผานเครือขายเทคโนโลยี และใชสื่อการเรียนรูเพื่อใหนําความรูไปใชไดจริง 

- การสอนโดยคณาจารยทัง้หมดของมหาวิทยาลัยฯ และผูทรงคุณวุฒ ิ  

- ผูสอนเขาอบรมฝกทักษะวธิีการสอนอยางนอยปละ ๑ คร้ัง   

- การจัดกิจกรรมเสริมอยางหลากหลาย อาทิ การเชิญวทิยากร การอบรม

สัมมนา และศึกษาดงูาน       

- การเรียนรวมตางมหาวิทยาลัยทัง้ในและตางประเทศ ไดแก ประเทศเวียดนาม

ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส  

   ๒.๓ การเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการในแตละสาขาวิชา โดยเนนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและสรางประสบการณทางวิชาชีพแกบัณฑิต โดยเนนการสรางเครือขายผูประกอบการ/แหลงประกอบการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการเรียนรูในสถานการณจริง  

                 ๒. ดานกิจการนิสิตนักศึกษา        

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเปนหนวยงานในการ
ใหบริการ  สวัสดิการ  และพัฒนาใหนิสิตนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีความเปนผูนํา และพรอมที่จะ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ อาทิ 

- โครงการอบรมผูนํานิสิต ซึง่ดําเนินการมาเปน รุนที่ ๒๔ 

- โครงการเดินเพื่อสุขภาพ 

- โครงการจัดกิจกรรมในวาระพิเศษ  อาทิ   โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัว  โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ  

โครงการสดุดีพระเกียรติวันปยมหาราช  

- โครงการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสิต      

- โครงการประกวดทูตกิจกรรม       

- โครงการวันพระเจาตากสนิมหาราช 

- โครงการวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 

- โครงการรับขวัญนองใหม 

- โครงการกีฬาชงโคเกมส        

- โครงการจิตอาสาพัฒนาบานสมเด็จ 

- โครงการเทศนทศชาติเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งดําเนินการรวมกับโรงพยาบาลศิริราช 

 ๓. ดานความรวมมือกับหนวยงานภายในและตางประเทศ     

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มประสบการณชีวิต  
และการเปดโลกทัศนใหแกนิสิต จึงไดจัดโครงการเพิ่มประสบการณชีวิตสรางมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบาน       
(เรียนรวมรายวิชาศึกษาทั่วไป) ใหแกนิสิตชั้นปที่ ๑ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมีความรวมมืออันดีทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งหนวยงานภายในประเทศ ซึ่งไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๖ แหง มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยขอนแกน และหนวยงานภาคเอกชน ไดแก โรงพยาบาลธนบุรี บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถึงหนวยงานตางประเทศ ดังตอไปนี้  

- Edith Cowan University เครือรัฐออสเตรเลีย 

- Phoenix of Tasmania, Tasmania, เครือรัฐออสเตรเลีย 

- EDENZ Colleges Auckland New Zealand ประเทศนิวซีแลนด 



บทที่ ๓                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๒๙]           

 

 

- Fontys International Business School สหราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

- Chamroeun University of Poly-Technology (CUP) เมืองพนมเปญ ประเทศ

ราชอาณาจักรกัมพูชา     

- Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) ประเทศเกาหลีใต 

- Chung-Ang University, Korea ประเทศเกาหลีใต 

- National Taipei University ประเทศไตหวัน 

- National Tsing Hua University ประเทศไตหวัน 

- Phnom Penh International University(PPIU) เมืองพนมเปญ ประเทศราชอาณาจักร

กัมพูชา  

- มหาวิทยาลยัภาษาตางประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages)       

- เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี                       

- มหาวิทยาลยัเทคนิคสบิสองปนนา (Xishuangbanna Vocational and Technical 

Institute) มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  

- National University of Arts and Culture (Yangon) ประเทศเมียนมาร  

- มหาวิทยาลยั อุตะระ (University Utara Malaysia/UUM) ประเทศมาเลเซีย   

- Lipa City Colleges, Batangas, Philippines ประเทศฟลิปปนส 

- Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร  

- King International Business School (KIBS) ประเทศสิงคโปร  

- มหาวิทยาลยัมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (University of Social Sciences and 

Humanities/USSH) เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 

- มหาวิทยาลยัสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (University of Social Sciences and 

Humanities/USSH) เมืองโฮจิมินท ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

- มหาวิทยาลยัเว  (Hue University of Sciences) เมืองเว ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม  

            ผลการจัดกิจกรรมทําใหเกิดเครือขายความรวมมือดานตางๆ โดยเฉพาะดานวิชาการและการวิจัย 
ตลอดจนนักศึกษาไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ภาษา และองคความรูตางๆ 

                   ๔.  ดานการวิจัย         

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานที่เพื่อสนับสนุน
และสงเสริมการวิจัย ทั้งวิจัยเพื่อสรางองคความรู การวิจัยเพื่อใชในงานประจํา ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน โดยเนนการกระตุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร ใ ห ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย   
อยางตอเนื่อง ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเผยแพร
ผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย อันเปนการแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

          ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู        

- การตรวจสอบและอนุรักษพันธุกรรมพืชเศรษฐกิจทองถ่ิน ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชย     

- อิทธิพลของครูที่มีตอทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน    



[๓๐]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๓          
 

 

- การพัฒนากระบวนการสืบทอดวิชาชีพโขนสด และลิเก โดยศึกษาจากระบบการสืบทอด

อุปรากรจีน งิ้วปกก่ิง        

- พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการรับรูเ ก่ียวกับประชาคมอาเซียนของประชาชน 

กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร       

- การทดสอบฤทธิ์ตานเบาหวานและพิษก่ึงเร้ือรังของกลุมสารจากใบกฤษณา  

- การยับยั้งเอนไซมไดเปบติเดสโฟว เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย    

- การปรับปรุงประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยฟลมไทเทเนียม                    

ไดออกไซคเคลือบบนถานกัมมันตรวมกับถังปฏิกรณเอสบีอาร  

   ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลย ี        

- การสรางเครือขายโรงพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทยดวยโปรแกรมประยุกต  

สําหรับเว็บเพื่อชวยบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทยผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

- การพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขอมูลดานการทองเที่ยวในพื้นที่ฝงธนบุรี 

- การพัฒนาศักยภาพชุมชนพูลตาหลวงอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

อยางยั่งยืน 

- การพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แบบมีสวนรวมของชุมชนตลาดน้ํา  

วัดสะพานและพื้นที่เก่ียวเนื่องในฝงธนบุรี      

- การศึกษาและรวบรวมฐานขอมูลการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร  

                ๕. ดานการสงเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม       

           มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีจุดเนนในเร่ืองการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ปจจัยเก้ือหนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

                       ๑) ความเปน "บานของสมเด็จเจาพระยา” 
                             ๒) พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญทางประวัติศาสตร  และอยูทามกลางกลุม
ชนหลากหลายชาติพันธุ       
                            ๓) มีบริบททางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบาน ชุมชน รอบมหาวิทยาลัยในภูมิภาค  
ประเทศไทย ในประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ ประกอบกับมหาวิทยาลัยตระหนักในบทบาทของการนําความรู      
สูสากลอยางมีคุณภาพ และการเชื่อมโยงองคความรูจากทองถ่ินสูสากล สงผลใหงานดานศิลปวัฒนธรรมไดดําเนินการ
ภายใตมุมมองที่วา "วัฒนธรรมเปนเร่ืองของวิถีชีวิตที่มีความเคลื่อนไหว" จึงไดแบงวงการทํางานสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ออกเปน ๓ วง ตอเนื่องจากป ๒๕๕๕ โดยมีการปรับกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงผลใหเกิด     
การขับเคลื่อนการสืบสานงานเต็มศักยภาพ สําหรับขอบเขตการทํางานและโครงการรองรับ มีดังนี้ 
                    ขอบเขตที่ ๑ วัฒนธรรมในพื้นที่ตั้งโดยรอบมหาวิทยาลัยและภายในประเทศ มีกิจกรรมที่
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ไดแก         

- โครงการเปดบานสมเด็จเจาพระยารักษาวัฒนธรรมคร้ังที่ ๒๒ – ๒๓ 

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง : คายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิต

พอเพียงรุนที่ ๘ 

- โครงการลานบาน ลานวัฒนธรรม 
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- โครงการจัดกิจกรรมสําคัญตามวาระ/งานลอยกระทง/งานวันสงกรานต/Culture 

talk คร้ังที่ ๑ BSRU Award/สืบสานจารีตพิธีหลวง 

- โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู  

- โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ การบริการและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม   

ขอบเขตที่ ๒ วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบาน (รอบประเทศไทย) ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 
- โครงการวัฒนธรรมสัญจรประเทศเพื่อนบาน "เยือนเพื่อนบานอุษาคเนย"  

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบาน 

ขอบเขตที่ ๓ วัฒนธรรมในระดับสากลนานาชาติ ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก 
- โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ  

- โครงการมรดกไทยคืนถ่ิน      

 เปาหมายสําคัญดานการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา อีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาและปรับปรุงอาคารหอประชุมศูนยศิลปวัฒนธรรมใหเปนพิพิธภัณฑเพื่อ  
การเรียนรูในชื่อ "ศูนยกรุงธนบุรีศึกษา"  และการจัดกิจกรรมดนตรี การแสดง เพื่อการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของ
เยาวชน ประชาชน และผูสนใจดวยการขับเคลื่อนงานดานนี้และสรางเครือขายการทํางานอยางตอเนื่อง ในป        
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาคารหอประชุมศิลปวัฒนธรรม และบานเอกะนาค ซึ่งมีความสวยงาม ทรงคุณคา จึงไดรับการข้ึน
ทะเบียนจากสถาปนิกสยาม  

 ๖. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีพันธกิจหลักในการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  
เพื่อเปนศูนยรวมของสรรพศาสตร ตลอดจนการสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน    
โดยเนนการนําความรูจากการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการสูการบูรณาการ  มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการ  
แกชุมชนในพื้นที่เปาหมาย ไดแก กรุงเทพมหานคร(ฝงธนบุรี)และปริมณฑล จังหวัดสมุทรสาคร และศูนยการศึกษา   
อูทองทวารวดี (สระยายโสม) จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

    ๖.๑  ดานอุตสาหกรรมบริการ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครุศาสตรจิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ ๒ 

- โครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสัญจรเพื่อพัฒนากลุมอาชีพชุมชน ในเขตอําเภอ

อูทองสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

- โครงการบริการวิชาการแกสังคมธุรกิจอิสลามสานสัมพันธสูประชาคมอาเซียน 

- โครงการบริการวิชาการแกสังคมพี่แบงปนใหนอง :ปนความรูสูหองเรียนทองถ่ิน 

- โครงการการสรางความรวมมือเครือขายมหาวิทยาลัย โทรทัศนเพื่อการศึกษา Internet 

Protocol Television 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

- โครงการเสริมสรางทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารใหกับตํารวจในสํานักงาน 

                        ๖.๒  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมบําบัด  

- โครงการมหกรรมสุขภาพดีสูชุมชน  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองสมุนไพรไทยและการทําลูกประคบ 
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  ๖.๓  บริการวิชาการดานงานวิจัยและการนําองคความรูสูการปฏิบัติ การใหคําปรึกษา ดานนวัตกรรม 
- วิจัยลงสูการปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเปนอยูของประชากรไทยในทองถ่ิน 

รางวัลแหงคุณภาพ 

๑. รางวัลนักวิจัยดีเดนประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชน ในงาน ราชภัฏ

วิจัย คร้ังที่ ๓ 

๒. รางวัลชนะเลิศการประกวด “Bao young blood ดนตรีสรางคุณคาชีวิต” คร้ังที่ ๑  

๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันวงดนตรีไทยและการประสมวงดนตรี 

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การขับรองเพลงไทยชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ    

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

๕. รางวัลยุวศิลปนไทยดีเดน (Yonng Thai Artist Award) สาขาวรรณกรรม จากมูลนิธิ SCG 

จากบทกวีนิพนธ “กรุงเทพ” 

๖. รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    

หัวขอ “พอแหงแผนดิน”   

๗. รางวัลสถาบันขงจื้อที่มีผลงานดีเดนประจําป ๒๐๑๑ “Confucius Institute of the Year ๒๐๑๑” 

                ๗. ดานงานประกันคุณภาพการศึกษา  

          ในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเกณฑองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๑๓ 
ตัวบงชี้ ภายใตองคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  องคประกอบที่ ๒ การวิจัย องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ซึ่งสรุปผลการประเมินฯ 
ฉบับนี้ แบงออกเปน ๒ สวน คือ ๑) ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ระดับสถาบันมีคะแนน  
เฉลี่ยรวมเทากับ ๓.๕๖  ผลการประเมินอยูในระดับดี และ ๒) ผลการวิเคราะหการดําเนินงานและทิศทาง             
การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๕ องคประกอบ คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ ๓.๕๖ ผลการประเมินอยู
ในระดับดี สําหรับผลการประเมินแตละองคประกอบ มีดังนี้ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๓.๔๒ ผลประเมินอยูในระดับพอใช  องคประกอบที่ ๒  การวิจัย คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๒.๗๔ ผลประเมินอยูในระดับ
พอใช  องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐  ผลประเมินอยูในระดับดี องคประกอบที่ ๔ การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐ ผลประเมินอยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ ๕  การบริหาร
จัดการ   คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐ ผลประเมินอยูในระดับดี    

           การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) คะแนนที่กรรมการแจง มหาวิทยาลัยฯ พบวามหาวิทยาลัยฯไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๐ ผลประเมินอยูใน
ระดับดีมาก เชนเดียวกับ ๔  คณะ คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และคณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๗, ๔.๖๑,  ๔.๖๑, ๔.๕๒  ตามลําดับ สวนการประเมินความพึงพอใจของ      
ผูใชบัณฑิต พบวามีคะแนนการประเมินจากผูใชบัณฑิตเทากับ ๔.๔๔  ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก    

 ๘. ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยคณะครุศาสตรและศูนยศึกษาพัฒนาครู              
ไดดําเนินการจัดโครงการตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแกผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โครงการสําคัญที่จัดมี ดังนี้ 
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 ๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดานศาสตรการสอน โดยคณะครุศาสตร 

๑.๒ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดานศาสตรเนื้อหาวิชา โดยคณะมนุษยศาสตรและ  
      สังคมศาสตร/คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย/ีวิทยาลัยการดนตรี 
๑.๓ โครงการพัฒนาดานการผลิตสื่อและนวัตกรรม 
๑.๔ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษดานการเตรียมความพรอมสูประชมอาเซียนในหัวขอตางๆ 
๑.๕ โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเพิ่มตามประสบการณวิชาชีพครู 

                   ๙.  ดานการบริหารจัดการ        

             มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มุงมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ                 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  จึงไดดําเนินการหลายประการ กิจกรรมสําคัญมี ดังนี้ 

 ในสวนของบุคลากรมีกิจกรรมดังนี้  การพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพบุคลากรทุกกลุม               
การเสริมสรางสัมพันธอันดี และการอยูรวมกันอยางมีสุข การเปดวิสัยทัศนสูอาเซียนและนานาชาติ การพัฒนาระบบ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนางาน และการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

ในสวนระบบการทํางาน เนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อความโปรงใส 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร (ERP) และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) แลวเสร็จ พรอมทดลองใชปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด           

ในสวนการบริหารจัดการไดปรับโครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่ม ศูนยภาษา และสํานัก
ประชาสัมพันธและสารสนเทศ ตลอดจนปรับเปลี่ยนภาระงานของ สํานักวิเทศสัมพันธและภาษาเปลี่ยนเปนสํานักวิเทศ
สัมพันธและเครือขายอาเซียน เพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน ตลอดจนปรับระบบการบริหารจัดการ
ภายใน เพื่อใหบุคลากรพรอมปฏิบัติงาน     

            จุดเนนสําคัญในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั คือ การกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสาขาวิชา
ที่มีจุดเนนในการบริหารงบประมาณสูการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และความเปนเลิศเฉพาะศาสตร และเพื่อใหประธาน
สาขาวิชาไดมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ไดพัฒนาภาวะผูนําจึงกําหนดใหประธานสาขาวิชาตองประเมินสมรรถนะ  
ทางการบริหาร ๖ ดาน ดังนี้ ภาวะผูนํา วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ ศักยภาพ เพื่อนําการเปลี่ยนแปลง การควบคุม
ตนเอง และการสอนงานและมอบหมายงาน 

             ๑๐. ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  มีการจัดระบบการจัดการศึกษา เพื่อใหมีความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  โดยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูความเปนสากล  ไดมีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และปริญญาเอก ใหมีคุณภาพ ตามขอมูลที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๓๔]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๓          
 

 

• จํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน   

 
 

• จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ ๓                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๓๕]           

 

 

• จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

 

• จํานวนคณาจารย จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา   

 
 



[๓๖]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๓          
 

 

• จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 

• จํานวนงบประมาณมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามปงบประมาณ 

 

ขอมูล ณ มถิุนายน ๒๕๕๙   

 
ที่มา : สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน/กองบริหารงานบุคคล/กองนโยบายและแผน 

 



บทที่ ๓                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๓๗]           

 

 

การประเมินสภาพการณปจจบุันของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

การจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                 
ไดมีการประชุมระดมความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ไดใชเทคนิค       
SWOT Analysis ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) 
จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัยไดขอมูลสําคัญดังนี้ 

 
 

 
จากการพิจารณาขอมูลเก่ียวกับปจจัยภายในที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสวนของ 

จุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) โดยเรียงลําดับความสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. จุดแข็ง (Strength : S)  

ปจจัยภายในที่เปนผลบวกกับมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

๑.๑ มีหลักสูตรเปดใหนักศึกษาไดเลือกเรียนอยางหลากหลาย 
๑.๒ มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/องคกรทั้งในและตางประเทศ 
๑.๓ มีหลักสูตรโดดเดนที่เนนการใหการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและตอบสนองความตองการของประเทศ 
๑.๔ มีชื่อเสียงดานการผลิตครู และการพัฒนาบุคลากรดานทางการศึกษา ดานดนตรี และดานนาฏศิลป 
๑.๕ เปนแหลงความรูสําคัญทางดานศิลปวัฒนธรรม มีเครือขายความรวมมือในการเผยแพรชื่อเสียงใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
๑.๖ อาจารยและบุคลากรในทุกหลักสูตรมี ศักยภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑.๗ อาจารยและบุคลากรสวนใหญมีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพทางการวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงที่

สูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
๑.๘ อาจารยและบุคลากรมีความตื่นตัวและมีความตั้งใจใหความรวมมือในการใหบริการวิชาการอยางดียิ่ง 
๑.๙ มีวัฒนธรรมองคกรที่มีความเปนเอกลักษณในการยึดสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนศูนย

รวมใจอยางเหนียวแนน 
๑.๑๐ เปนมหาวิทยาลัยเกาแก ศิษยเกามีชื่อเสียง พรอมใหความรวมมือและเก้ือกูลมหาวิทยาลัย 
๑.๑๑ มีทุนสนับสนุนใหอาจารย บุคลากรไดมีโอกาสเขาอบรมศึกษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
๑.๑๒ มีทุนงบประมาณพรอมสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกดาน 
๑.๑๓ มีเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการ การวิจัยกับทองถ่ิน 

๒. จุดออน (Weakness : W)  

ปจจัยภายในที่เปนผลลบกับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

๒.๑ มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไมมาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลบางแหงในขณะที่ตองใช
เกณฑมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑเดียวกัน 

๒.๒ งบประมาณรายไดสวนใหญใชในการจางบุคลากรสายสนับสนุนมากกวาที่จะไดนําไปใชพัฒนา                    
ดานอ่ืนๆ 

๒.๓ นักศึกษามีทักษะการใชภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารอยูในระดับที่ตองพัฒนา 
๒.๔ สัดสวนจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังตองพัฒนาใหมากข้ึน  

๑. การวิเคราะหผลกระทบจากสภาพการณภายใน 
 



[๓๘]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๓          
 

 

๒.๕ อาจารยและบุคลากรบรรจุใหมมีประสบการณในการสอนและการปฏิบัติงานในระดับที่ตองพัฒนา
เพิ่มพูนมากข้ึน 

๒.๖ มหาวิทยาลัยยังมีประสบการณดานการหารายไดจากการบริการวิชาการหรือการทําธุรกิจ เพื่อใหมี
รายไดสนับสนุนคอนขางนอย 

๒.๗ จํานวนอาจารย บุคลากรที่ทําวิจัย และอัตราการเพิ่มข้ึนของนักวิจัยใหมยังไมเปนไปตามเปาหมาย            
ที่ตองการของมหาวิทยาลัย 

๒.๘ การบูรณาการองคความรูที่ไดจากการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนยังไมครอบคลุมทุกรายวิชา 
๒.๙ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่ตองอิงกับระเบียบราชการในบางเร่ืองเอ้ืออํานวยตอการ

ดําเนินงานไมมากนัก 
๒.๑๐ การผลิตตําราและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยของอาจารยยังไมทันตอความตองการของนิสิต

และมหาวิทยาลัย 
๒.๑๑ มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ไมเพียงพอที่จะขยายแนวกวางไดมากกวาเดิม นอกจากการขยายพื้นที่แนวสูง 
 

๒.๑๒  
 

 

  จากการวิเคราะหสถานการณภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนโอกาส 
คือปจจัยภายนอกที่มีผลบวกกับมหาวิทยาลัย และอุปสรรคซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่มีผลลบกับมหาวิทยาลัย         
โดยจัดลําดับความสําคัญเรียงลําดับดังนี้  

๑. โอกาส (Opportunity : O)  

ปจจัยภายนอกที่มีผลบวกกับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

๑.๑ การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสเปดหลักสูตรที่หลากหลายและเปดหลักสูตรที่
เปนความรวมมือกันในกลุมประเทศอาเซียน และมีเครือขายรวมมือในดานตางๆ 

๑.๒ ความตองการทางดานวิชาการของชุมชนองคกรปกครองทองถ่ินในการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนมีมาก 
๑.๓ การเขาสูสังคมสูงวัยทําใหความตองการในการดูแลสุขภาพมีสูงข้ึน 
๑.๔ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 
๑.๕ รัฐบาลลงทุนโครงการสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขยายตัวทําใหมหาวิทยาลัยเปนชุมทางสําคัญ 
๑.๖ การไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนและศิษยเกา 
๑.๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกทําใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ 
๑.๘ การทําคํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําให

มหาวิทยาลัยสรางเสริมการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
๑.๙ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหเกิดการบูรณาการทางการเรียนรู 
๑.๑๐ มีวงเงินงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
๑.๑๑ ได รับความรวมมือดานการเรียนการสอนและกิจกรรม จากเครือขายสถาบันการศึกษา                                   

ทั้งภายในประเทศ  และตางประเทศ 
๒. อุปสรรค (Threat : T)  

ปจจัยภายนอกที่มีผลลบกับมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

๒.๑ มหาวิทยาลัยคูแขงมีระบบการใหคาตอบแทนหรือประโยชนเก้ือกูลที่มากกวา ทําใหสูญเสียกําลังคน   
ที่มีศักยภาพและประสบการณ 

๒.๒ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลนอย 

๒.๓ สถาบันการศึกษาคูแขงมีจํานวนมาก 

๒. การวิเคราะหผลกระทบจากสภาพการณภายนอก 
 



บทที่ ๓                                                แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)   [๓๙]           

 

 

๒.๔ นโยบายทางการตลาดของมหาวทิยาลัยอ่ืน โดดเดนกวา  

๒.๕ สภาพความเปนสังคมโลกและจารีตประเพณีที่เปลี่ยนไปสงผลใหนิสิตมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
๒.๖ มหาวิทยาลัยตองใชระเบียบตางๆ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดจึงไมคลองตัวในการจัดการ     

ดานงบประมาณ 
๒.๗ สภาพของตลาดแรงงานไมสอดคลองกับคานิยมในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษา  

๒.๘ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักศึกษามาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย มีผลตอความพรอม      
ในการเรียน 

             จากขอมูลสําคัญการวิเคราะหสถานการณของปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 

             ๑. ดานการพัฒนาความโดดเดน มหาวิทยาลัยเนนความโดดเดนบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญและความเปน
เลิศในการผลิตบัณฑิตครู (ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย) การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (ดานดนตรีไทย 
และดนตรีตะวันตก) การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ดานการแพทยแผนไทย เทคนิคการแพทย สาธารณสุข
ศาสตร และอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย) การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ  (ดานบัญชี ธุรกิจบันเทิง การ
ทองเที่ยว และคหกรรมศาสตร) เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันโดยเสริมความเขมแข็งดานวิชาการ พัฒนารูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียนแบบพหุภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) เพื่อสรางความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี
ความพรอมทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะความชํานาญงานเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและมีทักษะใน
วิชาชีพสามารถปฏิบัติงานไดจริง  

 ๒. ดานการผลิตบัณฑิต เนนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณของบานสมเด็จที่ตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน  มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของสังคม  ทองถ่ิน ตลาดแรงงานทั้งใน
และตางประเทศ  สนับสนุนใหมีหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ  มุงเนนการเรียนการสอนที่บูรณาการ       
การเรียนรูกับการทํางาน(Work Integrated Learning ; WIL) เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงในภาคการผลิตและสังคม 
เชน สหกิจศึกษา ทักษะวิชาชีพในสาขาอาชีพที่ศึกษา สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนิสิต
นักศึกษา โดยจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายใตโครงการตางๆ เชน ผานระบบออนไลน และการจัดคาย
ภาษาอังกฤษ (English camp) การอบรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของ
อาจารยสูความเปนมืออาชีพ โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยทั้งดานวิชาการ และดานภาษาอังกฤษเพื่อ   
การกาวสูตําแหนงทางวิชาการ โดยการดําเนินงานดวยระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึกษา 

             ๓. ดานการวิจัย  เนนการสงเสริมสนับสนุนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับองคกร/บริษัท  ในการ
พัฒนางานวิจัยและนําผลการวิจัย องคความรู นวัตกรรม เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  สงเสริมสนับสนุน
อาจารย บุคลากร ในการทํางานประจํานําสูงานวิจัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการเพิ่มจํานวนนักวิจัยหนาใหม 
เพื่อขยายการทํางานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณควบคูกับคุณภาพ 

             ๔. ดานการบริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริการวิชาการตามความตองการ           
ของบุคลากรในทองถ่ินเพื่อพัฒนาความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน ชุมชน  รวมทั้งการนําความรูจากทองถ่ินมาบูรณาการ  
ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาอยางตอเนื่อง การเปดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น อาทิ โครงการเพิ่มความแข็งแกรงทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของบุคคลในชุมชน เนนการนําองคความรูจากการวิจัยมาบริการเผยแพร สูชุมชนและทองถ่ินในรูปแบบของการ
บริการวิชาการที่นํามาซึ่งรายไดใหแกมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

             ๕. ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เนนการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย          
ใหมีความสอดคลองกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของการบริหารภาครัฐ  โดยการนําหลักธรรมาภิบาล               
มาใชในการบริหารมหาวิทยาลัย การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี และเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ     



[๔๐]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                            บทที่ ๓          
 

 

การปรับปรุงโครงสรางการบริหารหนวยงาน อาทิ  โรงเ รียนสาธิต การพัฒนา จัดตั้งหนวยงานใหม เพื่อ                  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะหนวยงานทางดานภาษา เพื่อสรางความพรอม       
ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน การจัดตั้งหนวยงานบริหารรายได/ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ
วิชาการและพึ่งพาตนเองดานงบประมาณ 
 

 

 
 



 

ความเช่ือมโยงของกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๒ 
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         มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
 

บัณฑิตมีความรู มีจิตสาธารณะ  มีทักษะ
ภาษาการส่ือสารดี และมีความเปนไทยเปน
ที่ยอมรับของสังคม 

องคความรูจากการวิจยัไดรับการยอมรับ
และใชประโยชนได ในการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง องคความรูดาน
ดนตรี   ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ชุมชน
และสังคม 

องคกรมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ    
เปนองคกร คุณภาพ  มีคว ามแข็ งแกร ง              
ดานความเปนผูนํา 

 -บัณฑิตมีงานทํา เปนที่ตองการ  ของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
-ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมี
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตพรอมพัฒนา
องคกร 

องคความรู ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 
มีคุณภาพ   ได รับการเผยแพร และใช
ประโยชน 

ผ ล ง า น ด า น ด น ต รี  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม                     
มีความหลากหลายและมีมูลคา พรอม
เผยแพรสูสังคม 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐาน
คุณภาพ และความแข็งแกรงในความเปน
ผูนํา 

บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู    
คุณลักษณะบัณฑิต   
การสรางองคความรูดานภาษาและ
ศักยภาพบุคลากร 
 

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ฐานขอมูลและการเผยแพรงานวิจัยและ
งานวิชาการ 
 

พัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบการสราง
มูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม  

พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ  ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบจัดการความรู แนวทางการพัฒนา
งาน และวัฒนธรรมคณภาพ 
 

กา
รพั

ฒ
นา

อง
คก

ร  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมี ศักยภาพ สมรรถนะ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

การสรางระบบเครือขาย  
การแลกเปล่ียนเรียนรู           
การจัดการความรูเพื่อใชประโยชน                 
ตอการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

-การพัฒนาระบบการสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจดวยทุนวัฒนธรรม 
-การสรางเครือขายความรวมมือ    
กับองคกร หนวยงาน บุคคล 

-การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สารสนเทศ 
-การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกร 
-การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

บัณฑิตมีความรู มีจิตสาธารณะ  มีทักษะ
ภาษาการส่ือสารดี และมีความเปนไทยเปน
ที่ยอมรับของสังคม 

กล
ยุท

ธ 

 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณโดดเดน
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู
ความเปนเลิศ 

ก า ร ส นั บ ส นุ น  ส ง เ ส ริ ม                 
การพัฒนาห ลัก สูตร  ร ะบบ               
การจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาบัณฑิตใหมี คุณภาพ 

การเสริมสรางศักยภาพดาน
ง า นวิ จั ย  ส ร า งอ งค ค ว า ม รู 
นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

กา ร ให บ ริก า รวิ ช าก า รตาม            
ความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น 

ก า ร อ นุ รั ก ษ  เ ผ ย แ พ ร
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก                   
พระราชดํา 

บริหารจัดการมหาวิทยา ลัย              
ดวยหลักธรรมาภิบาล 



  
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่มีอัตลักษณโดดเดนและมีชื่อเสียง
ในดานดนตรี ดานการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน        
หลายประการ โดยเฉพาะดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการสรางเครือขายสายสัมพันธกับประเทศ     
ในกลุมอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา แกปญหา และชี้นําสังคม ชุมชน ทองถ่ิน ชวง พ.ศ.           
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดพิจารณาขอมูลตางๆ รอบดาน จึงไดกําหนดกลยุทธและดานในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยเนนการสรางคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนที่ยอมรับ   

สําหรับขอมูลสําคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน ปณิธาน เอกลักษณของมหาวิทยาลัย อัตลักษณของบัณฑิต 
วิสัยทัศน  และพันธกิจ  มีดังนี้ 

 

 

 
 
 

  มุงสรางมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
          

 

 
 

สจฺจํเว อมตา วาจา “ความจริงเปนสิ่งไมตาย" 
 

 
 

 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มุงมั่นที่จะสรางคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองคความรู
และนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปยมดวยคุณธรรม  มีสุขภาพ
อนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี  มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาตพิรอมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
 
 

 
 

เชี่ยวชาญในศาสตร ภาษาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

๒. คติพจนประจํามหาวิทยาลัย 
 

 

๓. ปณิธาน 
 
 

 

 

๔. เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 

 

๑. ปรัชญา 

บทที่ ๔ 
สาระสําคัญของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 



[๔๖]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

 
 

 
 
 

 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี  และมีความ
เปนไทย 

 
 

  

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูในการผลิตการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

 
 

 
 

 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  ใหมีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆ ให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๒. พัฒนาองคความรูบนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสรางนวัตกรรมการทํางาน และการผลิตบัณฑิต 
๓. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและองคความรู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ทองถ่ิน และชุมชน  
๔. อนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสูสากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กําหนดคานิยมหลักเพื่อความเปน “บานแหงความสําเร็จ 
บานสมเด็จเจาพระยา” ไวดังนี้ 

    คานิยมองคกร  MORALITY 
  M   Moral   - คุณธรรมประจําใจ 
  O   Orderliness  - วินัยประจําตน 
  R    Responsibility  - เปยมลนรับผิดชอบ 
  A    Adoration  - มอบใจใหองคกร 
  L   Loveliness  - เอ้ืออาทรแบงปน 
  I   Innovation  - สรางสรรคความรูใหม 
  T   Teamwork  - รวมใจพัฒนา 
  Y   Yield   - นําพาสูความสําเร็จ 
 
 

 

๖. วิสัยทัศน 
 
 
 

 

 ๗. พันธกิจ 
 
 
 
 

 

 

๕. อัตลักษณของบัณฑิต 
 
 
 
 

 

 

๘. คานิยมรวม 
 
 
 
 

 

 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๔๗] 
     

 
 

 

มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของอยางรอบดาน  โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ขอมูลจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนทิศทางและแนวโนม       
ในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ประกอบดวยแผนกลยุทธ    
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๖ ดาน ดังนี้   

แผนกลยุทธที่ ๑  ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทีน่ําไปสูความเปนเลิศ 
แผนกลยุทธที่ ๒  ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
แผนกลยุทธที่ ๓  ดานการวิจัย 
แผนกลยุทธที่ ๔  ดานการบริการวิชาการสูสังคม 
แผนกลยุทธที่ ๕  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนกลยุทธที่ ๖  ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

โดยแตละกลยุทธมีดาน เปาประสงค และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 แผนกลยุทธที ่๑ ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูความเปนเลิศ 

กลยุทธที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

• ดานที่ ๑ การผลิตบัณฑิตครู (มุงผลิตบัณฑิตที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร                        
วิทยาศาสตร และภาษาไทย) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลักและศาสตรการสอน 
๒. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยใชพหุภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาจีน 
๓. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเปนครู 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตรงตามองคกรวิชาชีพ 
๒. ปรับระบบการสรรหา การคัดเลือกนิสิตใหไดคนดี คนเกง มาเปนครู 
๓. พัฒนากระบวนการผลิตในการบมเพาะอัตลักษณของความเปนครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑                

อยางเขมขน 
๔. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเนนการใชเทคโนโลยีและรูปแบบการสอน                

ที่บูรณาการความรู การปฏิบัติ และการวิจัยเปนฐาน 
๕. สรางเครือขายความรวมมือกับสถานศึกษาใหฝกประสบการณวิชาชีพครู 
๖. สงเสริมใหนิสิตไดฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนสาธิต โรงเรียนตนแบบ 

 
 
 
 
 
 

๙. กลยุทธมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
 
 
 
 
 

 

 



[๔๘]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. นิสิตท่ีสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ผาน
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด* 

รอยละ NA ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ - คณะครุศาสตร 
- คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  
- คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
- สํานักวิเทศสัมพันธและ

เครือขายอาเซียน          
(ศูนยภาษา) 

๒. บัณฑิตท่ีผานการทดสอบ
เพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพ
ครูภายใน ๑ ป ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ NA  - ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๓. บัณฑิต ท่ี มี ง านทําตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ท้ั ง ใ น แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ทศ
ภายใน ๑ ป* 

รอยละ NA  - ๗๐ ๘๐ ๙๐  

๔. บั ณ ฑิ ต ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
ยอมรับใหเขารวมโครงการ
ทา งด า นกา ร ศึกษาตาม
นโยบายของรัฐ 

รอยละ NA  - ๖๐ ๗๐ ๘๐  

๕. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ต อ คุณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม
ก รอ บมา ตร ฐ าน คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ* 

รอยละ NA  - ๘๐ ๘๐ ๘๐  

* หมายถึง กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต 
 

• ดานที่ ๒ การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานดนตรีไทย 
และดนตรีตะวันตก) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศดานวิชาชีพดนตรี 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางดนตรี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนําไปประกอบ
อาชีพทางดานดนตรีได 

๒. มีความสามารถในการปฏิบัติงานดนตรีรวมกับศิลปนหรือองคการที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ 
๓. มีทักษะในการนําเสนอผลงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๒. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)    
๓. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

และตลาดแรงงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
๔. สงเสริม สนับสนุนการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรคทางดนตรีใหไดรับการเผยแพร

และไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๕. จัดใหมีรายวิชาที่สอนโดยอาจารยชาวตางประเทศ โดยใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและ

ในการสื่อสาร 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๔๙] 
     

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. นิสิตท่ีสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ผาน
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด* 

รอยละ NA ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ - วิทยาลัยการดนตรี 
- สํานักวิเทศสัมพันธและ

เครือขายอาเซียน             
(ศูนยภาษา) 

๒. น วั ต ก ร ร ม / ง า น
สรางสรรค/ผลงานท่ีไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

จํานวน
ผลงาน 

 

๕ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒  

๓. น วั ต ก ร ร ม / ง า น
สรางสรรค/ผลงานท่ีไดรับ
ราง วัลในระ ดับชา ติหรือ
นานาชาติ 

จํานวน 
ผลงาน 

 

๒ ๒ ๒ ๓ ๓  

๔. บัณฑิต ท่ี มี ง านทําตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ท้ั ง ใ น แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ทศ
ภายใน ๑ ป* 

รอยละ NA - ๗๐ ๘๐ ๙๐  

๕. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ต อ คุณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม
ก รอ บมา ตร ฐ าน คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ* 

รอยละ NA  - ๘๐ ๘๐ ๘๐  

* หมายถึง กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต 

• ดานที่ ๓ ดานการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ
ทางดานการแพทยแผนไทย เทคนิคการแพทย สาธารณสุขศาสตร และอาชีวอนามัยและ                
ความปลอดภัย) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลัก 
๒. มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู 
๓. บัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เปนที่ยอมรับในวิชานั้น ๆ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาหลักสูตรตรงตามมาตรฐานองคการวิชาชีพ 

๒. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตลอดจนหองปฏิบัติการ                      

ใหมีคุณภาพ 

๓. จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหใชรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน Work 

Integrated Learning : WIL  

๔. สรางระบบการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษ ดวยสื่อการสอนทุกประเภท 

๕. สรางเครือขายความรวมมือในดานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการอยาง

หลากหลายที่เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 



[๕๐]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. นิสิตท่ีสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ผาน
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด* 

รอยละ NA ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ - คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- สํานักวิเทศสัมพันธและ
เครือขายอาเซียน               
(ศูนยภาษา) 

๒. ผลิตงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพ่ือตีพิมพหรือ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติจากการมีสวนรวม
ของนิสิต 

รอยละ NA ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐  

๓. บัณฑิตท่ีผานการทดสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ 

รอยละ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐  

๔. บัณฑิต ท่ี มี ง านทําตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ท้ั ง ใ น แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ทศ

ภายใน ๑ ป* 

รอยละ NA ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐  

๕. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ต อ คุณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม
ก รอ บมา ตร ฐ าน คุณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ* 

รอยละ NA  - ๘๐ ๘๐ ๘๐  

* หมายถึง กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต 
 

• ดานที่ ๔ ดานการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ  (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ
ทางดานบัญชี ธุรกิจบันเทิง การทองเที่ยว และคหกรรมศาสตร) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตดานอุตสาหกรรมบริการสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลักและสามารถสื่อสารไดอยางนอย ๒ ภาษา 
๒. มีประสบการณตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
๓. มีวุฒิบัตรดานทักษะวิชาชีพ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมบริการ 
๒. สรางระบบการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองจากองคกรวิชาชีพที่ตรงสาขา 
๓. สนับสนุนและสงเสริมการเขารวมกิจกรรมการประกวด แขงขัน จากหนวยงานและองคกรตางๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิต 
๔. สรางเครือขายในการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ           

ดวยระบบที่สอดคลองกับระบบที่ทันสมัย เชน Video Conference และระบบ E-Learning 
๕. สรางเครือขายความรวมมือในดานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ                

อยางหลากหลายทั้งในและตางประเทศที่เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๕๑] 
     

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. นิสิตท่ีสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ผาน
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด* 

รอยละ NA ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ - คณะวิทยาการจัดการ 
- สํานักวิเทศสัมพันธและ

เครือขายอาเซียน           
(ศูนยภาษา) 

๒. นิสิตท่ีไดรับวุฒิบัตรจาก
การอบรมหรือการเขารวม
กิจกรรมจากองคกรวิชาชีพ
ท่ีตรงสาขาไมนอยกวา ๔ 
เรื่อง 

รอยละ NA ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  

๓. รางวัลท่ีไดรับจากการ
ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น ห รื อ
คว ามสามา รถขอ ง นิ สิ ต
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

จํานวน
รางวัล 

NA ไมนอยกวา 
๕ รางวัล 

ไมนอยกวา 
๖ รางวัล 

ไมนอยกวา 
๗ รางวัล 

ไมนอยกวา 
๘ รางวัล 

 

๔. บัณฑิต ท่ี มี ง านทําตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ท้ั ง ใ น แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ทศ

ภายใน ๑ ป* 

รอยละ NA ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐  

๕. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ต อ คุณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม
ก รอ บมา ตร ฐ าน คุณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ* 

รอยละ NA  - ๘๐ ๘๐ ๘๐  

* หมายถึง กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต 
 
 แผนกลยุทธที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ ๒ การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสตูร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตใหมี 
คุณภาพ 

• ดานที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สรางและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับใหมีความทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

สอดคลองตามความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงาน และบริบททางสังคม ทั้งในและ
ตางประเทศ 

๒. การสง เสริมการเรง รัดพัฒนาหลักสูตรใหมในลักษณะหลักสูตรบูรณาการศาสตรบนฐาน                       
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย  

๓. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติตาม             
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๔. สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตร อยางนอย ๒ ชองทาง ใหเปนที่นาสนใจและเปนที่รูจัก                    
ของผูเรียน 

๕. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 



[๕๒]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 

รอยละ ๙๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ฝายวิชาการ มบส. 
- สํานักวิเทศสัมพันธ 
- สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
- งานประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานักงาน 
อธิการบดี 

๒. หลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึ ก ษ า ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. ห ลั ก สู ต ร ท่ี ผ า น ก า ร
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 

รอยละ ๘๘.๘๙ ๙๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๔. หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเรียน
ตามแผนรับท่ีกําหนดไวตาม
หลักสูตร 

รอยละ NA ๕๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๕. หลักสูตรท่ีมีความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอกท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

รอยละ ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๖. ห ลัก สู ต ร สอ งภา ษา /
หลักสูตรนานาชาติ 

จํานวน 
หลักสูตร 

๐ - ๑ ๑ ๑ 

 

• ดานที่ ๒ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู 
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

ใหทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
๒. สรางระบบการเรียนการสอน ที่เนนการเรียนรูดวยตนเองหรือ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
๓. สงเสริมใหมีทรัพยากรและพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
๔. สงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ศึกษาไดดวยตนเอง 
๕. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและสื่อออนไลน เพื่อการจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. หลักสูตรท่ีจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น รู ป แ บ บ          
บูรณาการ 

รอยละ NA ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ฝายวิชาการ มบส. 
- สํานักวิเทศสัมพันธ 
- สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
- งานประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานักงาน 
อธิการบดี 

๒. นิสิตท่ีสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ผาน
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด* 

รอยละ NA ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๕๓] 
     

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓. การจัดการเรียนการสอน
โดยใชส่ือออนไลน 

รอยละ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  

๔. ความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

รอยละ ๗๘ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

* หมายถึง กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต 
 

• ดานที่ ๓ การพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงค  ๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

       ๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และ                  
             มีความเปนไทย” 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สนับสนุนใหทุกหลักสูตรสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรทําหนาที่ควบคุมกํากับการดําเนินงาน

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๓. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการและ

การตีพิมพเผยแพรผลงาน 
๔. กําหนดนโยบายใหทุกรายวิชาโดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปใหจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน             

ใหนิสิตมีอัตลักษณเปนไปตามที่กําหนด 
๕. สรางกระบวนการบมเพาะอัตลักษณของบัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะที่กําหนด 
๖. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภายนอกและภายใน โดยสงเสริมใหนิสิตมีอัตลักษณ

เปนไปตามที่กําหนด 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ประเด็นที่ ๑ พัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

๑. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ต อ คุณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม
ก รอ บมา ตร ฐ าน คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ* 

รอยละ ๕๒.๔๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ฝายวิชาการ มบส. 
- สํานักวิเทศสัมพันธฯ 
- สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
- งานประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานักงาน 
อธิการบดี 

๒. บัณฑิต ท่ี มี ง านทําตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ท้ั ง ใ น แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ทศ
ภายใน ๑ ป* 
 
 
 
 

รอยละ ๕๕.๙๓ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ 



[๕๔]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓. ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ป ริ ญ ญ า โ ท ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
ตีพิมพหรือเผยแพร 

คะแนน
ผลงาน

ตีพิมพหรือ
เผยแพร 

๒.๕๐ ๕ ๕ ๕ ๕  

๔. ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญา เอก ท่ี ได รั บการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

คะแนน
ผลงาน

ตีพิมพหรือ
เผยแพร 

๒.๕๐ ๕ ๕ ๕ ๕  

ประเด็นที่ ๒ พัฒนานิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเปนไทย” 

๑. นิ สิตเข ารวมโครงการ
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

รอยละ NA ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - สํานักกิจการนิสิต
นักศึกษา 

- สํานักวิเทศสัมพันธฯ 
- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๒. พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร มี จิ ต
สาธารณะของนิสิต 

ระดับ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ 

๓. นิสิตมีสวนรวมในการใช
ทักษะส่ือสารภาษาไทยและ
ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ท่ี
เกี่ ย วข อ งกั บการ พัฒนา
ทั ก ษ ะ ส่ื อ ส า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอก ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

รอยละ  NA 
 

≥๕๐ ≥๖๐ ≥๗๐ ≥๘๐  

๔. นิสิตท่ีสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ผาน
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด* 

รอยละ NA ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐  

๕. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
หนวยงานท้ังภายในและ
ภ า ย นอ ก ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม    
ความเปนไทยของนิสิต 

รอยละ ๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

* หมายถึง กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต 
 
 แผนกลยุทธที ่๓  ดานการวิจัย 

กลยุทธที่ ๓ การเสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

• ดานที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยที่มีคุณภาพ  
เปาประสงค  

๑. อาจารยและบุคลากรมีศักยภาพดานการวิจัยที่สูงข้ึน 
๒. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอก 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๕๕] 
     

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหแกอาจารยและบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
๓. สนับสนุนและเชื่อมโยงการสรางเครือขายกับภาครัฐและเอกชนที่จะเปนแหลงทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรคใหแกอาจารย/นักวิจัย/บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๔. พัฒนาความรวมมือทางการวิจัย และการสรางความรวมมือดานการสรางเครือขายการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย /ง า น
ส ร า ง ส ร ร ค ต อ จํ า น ว น
อาจารย/นักวิจัย/บุคลากร 

รอยละ ๑๓ ๑๓ ๑๕ ๑๘ ๒๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. เงินทุนสนับสนุนการทํา
วิ จั ย /ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ท่ี
เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก ห น ว ย ง า น
ภายในและภายนอก 

รอยละ 
 

๓ ๕ ๕ ๗ ๑๐  

๓. โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย /ง า น
ส ร า ง ส ร ร ค ท่ี ร ว ม กั บ
เ ค รื อ ข า ย ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอก 

จํานวน
โครงการ 

๑ ๓ ๕ ๗ ๑๐  

 

• ดานที่ ๒ สงเสริมพัฒนาและเผยแพรองคความรูจากการวิจัย  
เปาประสงค  

 องคความรูจากการวิจัยไดรับการบริหารจัดการและเผยแพรดวยระบบสารสนเทศ 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเผยแพรงานวิจัย 
๒. สงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติอยางเหมาะสม

และตอเนื่อง 
๓. พัฒนาเวทีของการวิจัยและเครือขายความรวมมือเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
๔. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ก า ร เ ข า ใ ช ร ะ บ บ
สา รส น เทศ เ พ่ื อบ ริ ห า ร
จัดการและเผยแพรงานวิจัย
ภายใน ๑ป 
 
 

จํานวนครั้ง NA ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 



[๕๖]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒. ความพึงพอใจในการเขา
ใช ระบบสารสนเทศเ พ่ือ
บริหารจัดการและเผยแพร
งานวิจัย 

รอยละ NA ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐  

๓. ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
ส ร า ง ส ร ร ค ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
เผยแพร 

คะแนน
งานวิจัยและ

งานสรางสรรค
ท่ีไดรับการ
เผยแพร 

๑.๓๐ ๑.๕๐ ๑.๗๐ ๒.๐๐ ๒.๒๐  

๔. เ ว ทีของการ วิจั ย และ
เครือขายความรวมมือใน
การเผยแพรผลงานวิจัยท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

จํานวนเวที
และจํานวน
เครือขาย 

๔ ๕ ๖ ๘ ๑๐  

 

• ดานที่ ๓ พัฒนางานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน 
เปาประสงค  

๑. องคความรูจากการวิจัยนําไปเผยแพรและใชให เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน สังคม 
ประเทศชาติ หรือนานาชาต ิ

๒. ระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสรางสรรค  
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนากระบวนการในการนําองคความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน สังคม 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติในเชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย หรือเชิงสาธารณะ 
๒. ใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
๓. สนับสนุนการสรางนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตางๆ และสูการนําไปใช               

ประโยชนจริง 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ง า น วิ จั ย ท่ี นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชนแกชุมชน สังคม 
และประเทศ 

รอยละ ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๐ - คณะ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ทรัพย สินทางปญญาท่ี
เกิดจากงานวิจัย ท่ียื่ นจด
ทะเบียน/จดแจงทรัพยสิน
ทางปญญา            

จํานวน
ผลงาน 

๐ ๑ ๑ ๒ ๒  

 

 

 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๕๗] 
     

 แผนกลยุทธที่ ๔ ดานการบริการวิชาการสูสังคม 

กลยุทธที่ ๔ การใหบริการวิชาการตามความตองการของชมุชนและทองถิน่ 

• ดานที่ ๑ การใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมองคความรูพรอมใหบริการวิชาการ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน   การสอน

และการวิจัย 
๒. พัฒนาองคความรูที่ใหบริการวิชาการสอดคลองกับบริบทของสังคม ชุมชนและทองถ่ินในรูปแบบ            

การบริการแบบใหเปลา และการนํามาซึ่งรายได 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โครงการท่ีนําความรูและ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ จ า ก ก า ร
ใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

รอยละ ๔๒.๘๕ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 
 

- คณะ/วิทยาลัยดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

๒. โครงการบริการวิชาการ
แบบเกิดรายได 

จํานวน 
โครงการ 

๕ ๖ ๗ ๘ ๙  

๓. หลักสูตรฝกอบรมระยะ
ส้ันท่ีทําใหเกิดรายได 

จํานวน
หลักสูตร 

๕ ๖ 
 

๗ 
 

๘ 
 

๙  

 

• ดานที่ ๒ การสรางประโยชนจากความรวมมือของการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

เปาประสงค  สังคม ชุมชน และทองถ่ินเปาหมายไดรับการบริการวิชาการอยางทั่วถึง 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรในทองถ่ิน ชุมชนเครือขาย และสถานประกอบการเพื่อ               

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน สงผลใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. เครือขายความรวมมือ
กั บสถานประกอบ  กา ร
ชุมชน 

เครือขาย ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ - คณะ/วิทยาลัยดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักวิทยบริการฯ 

๒. ความพึงพอใจของผูท่ีเขา
รวมโครงการ 

รอยละ NA ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐  

 

 



[๕๘]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

• ดานที่ ๓ การบริการวิชาการตามอัตลักษณที่โดดเดน  
เปาประสงค  พัฒนาความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ              

ที่ โ ดด เดน ในด านการพัฒนาวิ ชาชีพค รูและบุคลากรทางการ ศึกษา  ด านดนต รี                          
ดานอุตสาหกรรมบริการ และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สรางเครือขายความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. พัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียนดวยระบบ Teacher – Coaching  Research Based Learning 

Stem Education              
๓. พัฒนาบุคลากรในชุมชน ทองถ่ิน สถานประกอบการ ใหมีทักษะปฏิบัติสูมืออาชีพดานอุตสาหกรรม

บริการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และดานดนตรี 
๔. อบรมผูสูงอายุในการปองกันดูแลสุขภาพและการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเขารับบริการ
ดานอุตสาหกรรมบริการ      
ดานดนตร ีดานวิทยาศาสตร
สุขภาพท่ีไดรับการพัฒนา 

จํานวน    
ผูเขารับ 
บริการ 

 
 
 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- สํานักวิเทศสัมพันธฯ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

• ดานที่ ๔ การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย  
 เปาประสงค  สังคม ชุมชน และทองถ่ินเปาหมายที่ใหบริการไดมีแหลงเรียนรูทางวิชาการตามอัตลักษณ               

ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย อันไดแก ความเปนเลิศดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                     
ดานการผลติครู ดานดนตรี ดานอุตสาหกรรมบริการ และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาศูนยสํารวจความคิดเห็นบานสมเด็จโพลล ใหครอบคลุมความรูในประเด็นตางๆ ที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาและแกไขปญหาสังคม 
๒. พัฒนาแหลงเรียนรู “กรุงธนบุรีศึกษา” ใหครอบคลุมดานการบริหารความขัดแยงในสังคม การพัฒนา

การเมือง มานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. ใหบริการวิชาการในรูปแบบของการเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยผาน

เว็บไซต และการจัดนิทรรศการ ความรู การแสดง ละคร ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรม                           
ที่หลากหลายอยางตอเนื่อง 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ . ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม
คิดเห็นบานสมเด็จโพลลใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
 

จํานวน
โพลล 

๘ ๘ ๙ ๙ ๑๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๕๙] 
     

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒.ผลงานการบริการวิชาการ 
การเผยแพรขอมูลวิชาการ
ผานเว็บไซต และการแสดง
นิทรรศการวิชาการในดาน    
ท่ีโดดเดนตามอัตลักษณ 

จํานวน
ผลงานท่ี
ไดรับการ
เผยแพร 

NA - ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ - ศูนย/สํานัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓.ผลงานการแสดงละคร
เวที การแสดงดนตรี และ
การแสดงดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จํานวน 
การแสดง 

NA - ๒ ๓ ๔  

๔ . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู ใช บริ ก ารแหล ง เ รี ยนรู   
กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ
สมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ  (ชวง บุนนาค) 
แ ล ะ โ ร ง ล ะ ค ร  ๑๕๐  ป      
ศรีสุริยวงศผูสําเร็จราชการ
แผนดิน 

รอยละ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐  

 
 แผนกลยุทธที ่๕ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๕ การอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

• ดานที่ ๑ มุงพัฒนาองคความรูและความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหคงอยูอยางย่ังยืน 
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมในยานฝงธนบุรี และ

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อนําศิลปวัฒนธรรมสูความเปนเลิศในระดับสากล 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมในยานฝงธนบุรี  
๒. พัฒนาองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับบริบทของสังคม ชุมชน และ

ทองถ่ิน 
๓. มีการนําความรูและประสบการณทางดานศิลปวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนิสิตสรางผลงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม 
๕. สงเสริมการเผยแพรผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โครงการ/กิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังในและ
ตางประเทศ 

จํานวน
โครงการ 

 

๕ 
 

 

๕ 
 

 

๑๐ 
 

 

๑๐ 
 
 

๑๐ 
 

 

- คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
- ศูนย/สํานัก 

๒. ผ ล ง า น ท่ี แ ส ด ง ถึ ง               
อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ศิลป วัฒนธรรมร วมสมัย 
หรืองานสรางสรรค 

จํานวน
ชิ้นงาน 

๕ ๘ ๘ ๙ ๙ 



[๖๐]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓. ผูใชบริการแหลงเรียนรู
กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ
สมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ   (ชวง บุนนาค) 
แ ล ะ โ ร ง ล ะ ค ร  ๑๕๐  ป     
ศรีสุริยวงศผูสําเร็จราชการ
แผนดิน 

จํานวนคน ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐  

๔. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูใชบริการแหลงเรียนรูกรุง
ธน บุ รี ศึ กษา  พิ พิ ธภัณฑ
สมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ   (ชวง บุนนาค) 
และโรงละคร ๑๕๐ ป ศรีสุริ
ย ว ง ศ ผู สํ า เ ร็ จ ร า ช ก า ร
แผนดิน 

รอยละ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐  

 

• ดานที่ ๒ เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคดวยทุนทางวัฒนธรรม    
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนแหลงสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรม  
๒. สนับสนุนการทองเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกอใหเกิดรายไดแกชุมชน  
๓. สนับสนุนการใหบริการและสงเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โครงการ/กิจกรรมการ
สรางคุณคา และมูลคาเพ่ิม
โดยใชทุนทางวัฒนธรรม 

จํานวน
โครงการ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
- ศูนย/สํานัก 

๒. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
ก า ร ส ร า ง คุ ณ ค า  แ ล ะ
มูลคา เ พ่ิมโดยใช ทุนทาง
วัฒนธรรม (มบส.) 

รอยละ ๖o ๖o ๗o ๘o ๙o 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๖๑] 
     

• ดานที่ ๓ สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ

เรียนการสอน 
๒. สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกชุมชนและทองถ่ิน 
๓. การเผยแพรองคความรูที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ สื บ ส า น
โครงการอันเ น่ืองมาจาก
พระราชดําริ และบูรณาการ
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

จํานวน 
โครงการ 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 

- คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
- ศูนย/สํานัก 

๒. ผู เ ข า ร วม  โคร งการ /
กิ จ ก ร ร ม  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ      
สื บ ส า น โ ค ร ง ก า ร อั น
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ   
และบูรณาการหลักปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น             
การจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอน 

จํานวนคน ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ 

๓. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูเขารวม โครงการ/กิจกรรม 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ สื บ ส า น
โครงการอันเ น่ืองมาจาก
พระราชดําริ และบูรณาการ
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

รอยละ ๖๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐  

 

 

 

 

 

 

 

 



[๖๒]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

 แผนกลยุทธที ่๖ ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 

• ดานที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารทุกระดับอยางตอเนื่อง 
๒. พัฒนาบุคลากรทุกกลุมใหมีสมรรถนะในการทํางานและเนนการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
๓. ปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ เ ก่ียวของในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหถูกตองและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๔. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลใหแกอาจารยและบุคลากรอยางทั่วถึง 
๕. พัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
๖. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อใหเกิดความคุมคาโดยเพิ่มขีดความสามารถใน

การพึ่งพาตนเอง 
๗. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรใหไดมาตรฐาน 
๘. สงเสริมการใหความรูบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
๙. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ขอบังคับ กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ี
ไดรับการพัฒนาปรับปรุง 

จํานวน
ขอบังคับ กฎ 

ระเบียบ 
ประกาศ และ
แนวปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- ศูนย/สํานัก 
- สํานักงานอธิการบดี 

๒. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
บุคลากรท่ีเกี่ยวกับระบบ
ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ สิ ท ธิ
ประโยชน 

รอยละ NA ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐  

๓. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
พัฒนา คุณ ลั กษณะ ท่ี พึ ง
ประสงคของการใหบริการ
และความ พึ งพอ ใจขอ ง
ผูใชบริการ 

ระดับ NA ๕ ๕ ๕ ๕  

๔. ระบบกลไกการเงินและ
งบประมาณ และระบบ
บัญชีตนทุน 

ระดับ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕  

๕. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
บุคลากรในการไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 

รอยละ  NA - ๖๐ ๗๐ ๘๐  

 

 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๖๓] 
     

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การด านการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ NA - ๓ ๔ ๕  

 

• ดานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
เปาประสงค   

๑. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ 
๒. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. วางแผนกรอบอัตรากําลังของบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความโปรงใสตรวจสอบได 
๓. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนบัสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพความสนใจ 

และความเชี่ยวชาญอยางเต็มที่ 
๔. จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
๕. การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีคุณภาพ การยกยอง เชิดชูเกียรติ 
๖. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิและดํารงตําแหนงทางวิชาการใหสอดคลองกับความตองการ

ในการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
๗. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติและเพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career-Path) 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. บุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพและ
วิชาการ 

รอยละ NA ๕๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- ศูนย/สํานัก 
- กองบริหารงานบุคคล

สํานักงานอธิการบดี ๒. บุ ค ล า ก ร ท่ี ไ ด รั บ ทุ น
สนับสนุนการศึกษาและ
สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ระยะเวลาของหลัก สูตร 
ตามปงบประมาณ 

รอยละ ๔.๔๑ ›๕ ›๕ ›๕ ›๕ 

๓. บุ ค ล า ก ร ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับดีเดน 

รอยละ ๓๘.๑๖ ›๔๐ ›๔๐ ›๔๐ ›๔๐  

๔. อัตราการลาออกของ
บุคลากร 

รอยละ ๗.๒๘ ๖ ๖ ๕ ๕  

๕. ความพึงพอใจของการ
พัฒนาผูบริหารและบุคลากร 

รอยละ ๘๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

 



[๖๔]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖. อาจารยประจําสถาบันท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ ๒๓.๕๔ ๒๕ ๒๕ ๒๘ ๓๐  

๗. อาจารยประจําสถาบันท่ี
มีวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ ๒๒.๔๔ ๒๕ ๒๕ ๒๘ ๓๐  

๘. บุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีตําแหนงสูงขึ้น 

รอยละ NA ๕ ๕ ๕ ๕  

 

• ดานที่ ๓ พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองคกรอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร

องคกรอยางมีคุณภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความรวมมือดานสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
๒. พัฒนาการสื่อสารโดยเนนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
พัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า นด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ ๕ ๔ ๕ ๕ ๕ - สํานักคอมพิวเตอร 
 

๒. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
พัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๕ ๔ ๕ ๕ ๕  

๓. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
ใหบริการวิชาการ อบรม 
และความรวมมือทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

ระดับ ๕ ๔ ๕ ๕ ๕  

๔. ความสําเร็จของระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ประชาสัมพันธและผลงาน
เชิงรุก 

ระดับ NA ๔ ๕ ๕ ๕ - สํานักประชาสัมพันธฯ 

๕. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
ส่ือสารเพ่ือสรางภาพลักษณ
ท่ี ดี ท้ั งภ าย ใน  ภ ายนอก
องคกรและเสริมสรางความ
โดดเดนแกสังคม 

ระดับ NA ๔ ๕ ๕ ๕  

 

 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๖๕] 
     

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
สงเสริมและสนับสนุนดาน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร
และผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ NA ๔ ๕ ๕ ๕  

 

• ดานที่ ๔ สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมสรางสุนทรียภาพและบริการที่เอ้ือตอ                   
การเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและบุคลากร 

เปาประสงค    
๑. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม 
๒. นิสิต บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. บริหารจัดการพื้นที่ใชประโยชนอยางคุมคาปลอดภัยเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชวีติ 
๒. ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหสวยงามมีอัตลักษณและเอ้ือตอการสรางบรรยากาศ

การเรียนรู 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ความพึงพอใจในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พ้ื น ท่ี
มหาวิทยาลัย 

รอยละ NA ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ - กองอาคารและสถานท่ี
สํานักงานอธิการบดี 

๒. ความพึงพอใจของนิสิต
และบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสียในการสงเสริมการ
สร า ง สุ นท รี ย ภ า พ  ก า ร
บริการท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
และความปลอดภัย 

รอยละ NA ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐  

 

• ดานที่ ๕ สรางความเขมแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพ                    
ไดมาตรฐานสากล  

เปาประสงค   มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. การสรางและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะ และ
และสถาบัน 

ระดับ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ - งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



[๖๖]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

• ดานที่ ๖ การบริหารความตอเน่ืองเพ่ือการจัดตั้งหนวยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงค   มีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หนวยงานที่ ๑  โรงเรียนสาธิต 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ไดแก หลักสูตร IEP (Intensive 
English Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา 

๒. พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเปน             
คนดี คนเกง และเปนสุข 

๓. พัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู และเปนหองปฏิบัติการทางการศึกษา
ของคณะครุศาสตรและหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ไดรับการปรับปรุง 

จํานวน
หลักสูตร 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ - โรงเรียนสาธิต 

๒. หลักสูตรพิเศษ จํานวน
หลักสูตร 

NA ๒ ๒ ๓ ๓  

๓. การจัดอันดับโรงเรียน
จากผลการสอบ O-NET  

- ผลการสอบ O-NET 
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

- ผลการสอบ O-NET 
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

- ผลการสอบ O-NET 
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

อันดับท่ี
เทียบกับ

โรงเรียนใน
กลุมสาธิต 

 
 
 
 

 
๒๐ 

 
 

๒๐ 
 
 

๒๐ 
 

 
๑๕ 

 
 

๑๕ 
 
 

๑๕ 
 

 
๑๒ 

 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 
 

 
๑๐ 

 
 

๑๐ 
 
 

๑๐ 
 

 
๑๐ 

 
 

๑๐ 
 
 

๑๐ 
 

 

๔. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรู 

รอยละ 
 

๗๑ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 
 

๘๐ 
 

 

๕. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ
ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รข อ ง
โรงเรียน 

รอยละ 
 
 

๗๑ ๗๕ ๗๕ ๘๐ ๘๐  

๖. ผ ล ง า น นั ก เ รี ย น ใ น
ระดับชาติ 

จํานวน
ชิ้นงาน 

๕ ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

๗. นิสิตท่ีมาฝกประสบการณ
ในโรงเรียนสาธิต 

จํานวนคน 
 
 

๒๐ 
 
 

๒๐ 
 
 

๒๕ 
 
 

๓๐ 
 
 

๓๕ 
 
 

 

๘. อาจารย ท่ีมาชวยสอน
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น วิ จั ย ใ น
โรงเรียน 

จํานวนคน ๕ ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

 



บทที่ ๔                                             แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  [๖๗] 
     

หนวยงานที่ ๒  ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
๒. พัฒนาสภาพแวดลอม อาคาร สถานที่ และสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก 
๓. จัดตั้งหนวยงานในระดับคณะและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดตั้ง

วิทยาเขต 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
บริหารงานตามนโยบายการ
เตรียมความพรอมจัด ต้ัง
ศูนยการศึกษานอกสถาน
ท่ีต้ังเ พ่ือพัฒนาเปนวิทยา
เขต 

ระดับ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ - ศูนยการศึกษาอูทอง 
ทวารวดี 

๒. ความ สํ า เ ร็ จ ของกา ร
ดําเนินงานดานส่ิงกอสราง
ตามนโยบายการ เตรี ยม
ค ว า ม พ ร อ ม จั ด ต้ั ง ศู น ย
การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง
เพ่ือพัฒนาเปนวิทยาเขต 

ระดับ NA ๓ ๔ ๔ ๕  

๓. หลักสูตรท่ีเปดสอนใน      
แตละปการศึกษา 

จํานวน
หลักสูตร 

NA ๑ ๒ ๓ ๔  

 
หนวยงานที่ ๓ ศูนยภาษา 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาหนวยงานดานภาษาใหเปนศูนยภาษา ซึ่งเปนสวนงานภายในของสํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียนที่ไดมาตรฐาน 
๒. จัดหาวัสดุครุภัณฑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการสอนทักษะภาษาที่เอ้ือตอการเรียนรู 
๓. จัดหาผูเชี่ยวชาญและบุคลากรทางดานภาษาใหเพียงพอตอการใหบริการ 
๔. พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ผานตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ความสําเร็จในการจัดต้ัง
ศูนยภาษาเปนหนวยงาน
ยอยของสํานักวิเทศสัมพันธ
และเครือขายอาเซียน 

ระดับ NA ๔ ๕ ๕ ๕ 
 
 

- สํานักวิเทศสัมพันธฯ 

 
 



[๖๘]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                           บทที่ ๔  
 

หนวยงานที่ ๔ หนวยงานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัย 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาหนวยงานดานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนงานภายในของ
สํานักงานอธิการบดทีี่ไดมาตรฐาน 

๒. จัดหาผูเชี่ยวชาญและบุคลากรทางดานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัย 
๓. พัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของในดานบริหารรายได/ผลประโยชน

มหาวิทยาลัย 
๔. สรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  
๕. ประสานความรวมมือในดานกิจกรรมการหารายไดจากกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยและศิษยเกา 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(๒๕๕๘) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ความสําเร็จในการจัดต้ัง
งานด านบริ หารรายได /
ผลประโยชนมหาวิทยาลัย
เป นหน วย ง านย อยขอ ง
สํานักงานอธิการบดี 

ระดับ NA ๔ ๕ ๕ ๕ - สํานักงานอธิการบดี 

 
                                     
 



 

 บทที่ ๕ 
2การควบคุม ติดตาม และกํากับใหเปนไปตามกลยทุธ 

           

หลังจากการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒           
(ฉบับปรับปรุง) และไดนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติแลว  จําเปนตองมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงาน นอกจากนี้ยังเปนการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดข้ึนในชวงระยะเวลาการดําเนินการตามแผน  และเปน
การผลักดันและเรงรัดใหหนวยงานดําเนินงานตามโครงการ/แผนงานตางๆใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ซึ่งมหาวิทยาลัย    
มีแนวทางใน การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ดังนี้ 

 
 

 
             ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖                              
ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สวนราชการกําหนดข้ึน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ไดมีการจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
พรอมกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติใน ๔ มิติ ประกอบดวย มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพ        
มิติดานประสิทธิภาพ  มิติดานการพัฒนาองคกร  โดยแตละมิติจะมีสวนเก่ียวของกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

 
 

 

             จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  และ “ระบบ   
การประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเปนการสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและ 
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือ
เรียกวารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ   
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)” 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหสถานศึกษา     
ทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย ๑ คร้ัง ในทุกรอบ ๕ ป นับตั้งแตการประเมินคร้ังสุดทาย 
และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน  
 
 
 
 

๒. การวัดผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
 

๑. การวัดผลการดําเนินงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
 



[๗๒]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                        บทที่ ๕  

 

 

 
 

             เปนการประเมินดานความสําเร็จของแผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยและตัวชี้ วัดของแผนกลยุทธที่ เ ก่ียวของ พรอมทั้งรายงาน                
ผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย ปละ ๒ คร้ัง ทั้งนี้ใหรายงานผลการดําเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุด     
ไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปงบประมาณ 
 
 
 
 
            เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสูเปาหมายที่กําหนดไว มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยามีการกํากับการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และการตรวจสอบเชิงนโยบายอยางตอเนื่องโดย 
          ๑. สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐            
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององคกร 
          ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
          ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยติดตามอยางนอย ๒ คร้ัง/ป เพื่อทบทวน                  
และปรับแผนกลยุทธใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ 

๓. การติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ 

๔. การกํากับการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

     ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ก 
คําสั่งคณะกรรมการจัดทําการทบทวนแผนกลยุทธฯ 
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 ภาคผนวก ข 
รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธดานตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 



 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

           
 
การจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                 

ไดมีการประชุมระดมความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ไดใชเทคนิค       
SWOT Analysis ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) 
จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัยไดขอมูลสําคัญสูการกําหนด
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับกลยุทธ ยุทธวิธี เปาประสงค แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัด โดยแตละกลยุทธไดกําหนดรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายไวเพื่อการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่กําหนดมีที่มาจาก ๓ สวน คือ ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)     
(สมศ.) และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สําหรับรายละเอียดตัวชี้วัดมีดังนี้ 

 แผนกลยุทธที่ ๑ ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูความเปนเลิศ 

กลยุทธที่ ๑  ผลิตบัณฑติที่มีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ        

• กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิตความเปนเลิศ 
ตัวชี้วัด 

๑. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒. บัณฑิตที่มีงานทําตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา ทั้งในและตางประเทศภายใน ๑ ป 
๓. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

การสื่อสารดวยภาษาตางๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาประเทศ
เพื่อนบาน มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้น นิสิตและบัณฑิตครูจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในการใชภาษา โดยเทียบกับเกณฑมาตรฐาน              
ซึ่งเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



[ข-๒] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ บัณฑิตที่มีงานทําตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา ทั้งในและตางประเทศภายใน ๑ ป 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

สูตรการคํานวณ   

รอยละนิสิตท่ีสอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ผาน
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

= 

จํานวนนิสิตท่ีเขาสอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 

ผานตามเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
X ๑๐๐ 

จํานวนจํานวนนิสิตท่ีเขาสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ

อ่ืนๆ ท้ังหมด 

 
 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด   

การมีงานทําของบัณฑิตเปนตัวชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรวิชาชีพ มุงเนนการเตรียมกําลังคนที่มีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน ผลิตกําลังคนให
สอดคลองกับความตองการของสังคมและผูใช โดยงานทําจะพิจารณาจากการทํางานที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ทั้งในและตางประเทศภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
นั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพ
ตนเองได 
  
สูตรการคํานวณ 
 

รอยละบัณฑติท่ีมีงานทําตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชา ท้ังในและตางประเทศภายใน ๑ ป 

= 

จํานวนบัณฑติมีงานทําตรงหรือสมัพันธกับ
สาขาวิชา ท้ังในและตางประเทศภายใน ๑ ป 

X ๑๐๐ 
จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 

 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะตองผลิต
กําลังคนใหมีคุณภาพตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตไดกําหนดกรอบการพิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
ไวใน มคอ.๒ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) ดานความรู                  
๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิต          
ในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 
 



[ข-๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  บัณฑิตที่ผานการทดสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพครูภายใน ๑ ป ที่สําเร็จการศึกษา 
 

 
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  
 

• ดานที่ ๑ การผลิตบัณฑิตครู (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร                        
วิทยาศาสตร และภาษาไทย) 

ตัวชี้วัด 
๑. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ผานตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด* (กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 
๒. บัณฑิตที่ผานการทดสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครูภายใน ๑ ป ที่สําเร็จการศึกษา 
๓. บัณฑิตที่มี งานทําตรงหรือสัมพันธ กับสาขาวิชา ทั้งในและตางประเทศภายใน ๑ ป*                      

(กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 
๔. บัณฑิตที่ไดรับการยอมรับใหเขารวมโครงการทางดานการศึกษาตามนโยบายของรัฐ 
๕. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ* (กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 

มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด   
 ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ กําหนดให
วิชาชีพครูเปนวิชาชีพควบคุม หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไมไดรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ผูขอรับใบอนุญาต
จะตองมีคุณสมบัติ (๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่
คุรุสภารับรอง (๓) ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่ง
ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด อีกทั้ง
ไมมีลักษณะตองหาม (๑) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี (๒) เปนคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ นอกจากนั้น ในประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๖ กําหนดวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาใหการรับรอง 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการรับรองในขอ ๓ ตองผานการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภา
กําหนด (เกณฑการรับรองในขอ ๓ ไดแก มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต) ขณะนี้ทาง            
คุรุสภาเห็นสมควรใหดําเนินการทดสอบความรูและทักษะดานวิชาชีพครู ซึ่งคาดวาจะเร่ิมสอบในป พ.ศ.๒๕๖๐               
คณะครุศาสตรและหนวยงานที่เก่ียวของจําเปนจะตองมีมาตรการในการเตรียมและพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพเพียงพอ
ตอการทดสอบของคุรุสภา ทั้งนี้ นิสิตชั้นปที่ ๔ และมีความพรอมสามารถสมัครสอบได ไมจําเปนตองรอจนกระทั่ง
สําเร็จการศึกษา 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 
 

จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ บัณฑิตที่ไดรับการยอมรับใหเขารวมโครงการทางดานการศึกษาตามนโยบายของรัฐ 

 
สูตรการคํานวณ 
 

รอยละบัณฑติท่ีผานการทดสอบเพ่ือรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูภายใน ๑ ป ท่ีสําเรจ็

การศึกษา 
= 

จํานวนบัณฑติท่ีผานการทดสอบเพ่ือรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูภายใน ๑ ป 

X ๑๐๐ 
จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

 
 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

โครงการทางดานการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งในโครงการได
กําหนดคุณสมบัติของผูที่สามารถเขารวมโครงการได การไดเขารวมโครงการดังกลาวถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของ
บัณฑิต 
 
สูตรการคํานวณ 
 

รอยละบัณฑติท่ีไดรับการยอมรับใหเขารวม
โครงการทางดานการศึกษาตามนโยบาย 

ของรัฐ 
= 

จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการยอมรับใหเขารวม
โครงการทางดานการศึกษาตามนโยบายของรัฐ X ๑๐๐ 

จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

• ดานที่ ๒ การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานดนตรีไทย 
และดนตรีตะวันตก) 

ตัวชี้วัด 
๑. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ผานตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด* (กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 
๒. นวัตกรรม/งานสรางสรรค/ผลงานที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. นวัตกรรม/งานสรางสรรค/ผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๔. บัณฑิตที่มี งานทําตรงหรือสัมพันธ กับสาขาวิชา ทั้งในและตางประเทศภายใน ๑ ป*                    

(กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 
๕. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ* (กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



[ข-๕] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ นวัตกรรม/งานสรางสรรค/ผลงานที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ นวัตกรรม/งานสรางสรรค/ผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
 การสงเสริมและพัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติในการสรางความเปนเลิศ โดยการผลักดันใหนิสิตที่มีความสามารถ
ที่เหมาะสม ไดสรางสรรคผลงานหรือนวัตรกรรมเก่ียวกับดานดนตรี โดยนําผลงานไปแสดง เผยแพรและมี
ความสามารถในการนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ ยังเปนการสรางประสบการณในการนําเสนอ
ผลงานในเวทีสาธารณะ เพื่อแสดงถึงความกาวหนาทางดานวิชาการและการพัฒนาองคความรูดานดนตรีในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและตัวนิสิตเอง 
 

เกณฑการประเมิน 
 จํานวนผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่ไดเผยแพรสูสาธารณชน ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
 การสงเสริมและพัฒนานิสิตในการสรางสรรคผลงานและนวัตกรรม โดยอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาแนะนํา
ปรับปรุงผลงานของนิสิต ใหมีคุณสมบัติดานความเปนเลิศ มีการผลักดันใหนิสิตที่มีความสามารถเหมาะสม มีผลงาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมดานดนตรีที่อยูในระดับดีถึงดีมาก เขารวมประกวด แขงขันเก่ียวกับดานดนตรี ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เพื่อสะสมประสบการณที่ดีและเพื่อแสดงถึงความกาวหนาทางดานวิชาการและการพัฒนาองคความรู
ดานดนตรี 
 

เกณฑการประเมิน 
 จํานวนผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

• ดานที่ ๓ การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ
ทางดานการแพทยแผนไทย เทคนิคการแพทย สาธารณสุขศาสตร และอาชีวอนามัยและ                
ความปลอดภัย) 

ตัวชี้วัด 
๑. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ผานตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด* (กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 
๒. ผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติจากการมี

สวนรวมของนิสิต 
๓. บัณฑิตที่ผานการทดสอบใบประกอบวิชาชีพ 
๔. บัณฑิตที่มี งานทําตรงหรือสัมพันธ กับสาขาวิชา ทั้งในและตางประเทศภายใน ๑ ป*                    

(กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 
๕. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ* (กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 



[ข-๖] 

 

ตัวชี้ วัดที่  ๒  ผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเ พ่ือตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ               
จากการมีสวนรวมของนิสิต 

 
 

 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

การผลิตบัณฑิตเปนพันธกิจที่สําคัญยิ่งของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาใหบัณฑิตใหเปน
ผูเชี่ยวชาญทางศาสตรที่ไดรับการศึกษาสามารถพิจารณาไดจาก รอยละของนิสิตที่มีสวนรวมในการผลิตงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ เทียบกับจํานวนงานดังกลาวทั้งหมดที่ตีพิมพ
เผยแพรในปนั้น ทั้งนี้ไมนับซ้ําในกรณีที่งานสรางสรรคหรือวิจัยนั้นมีนิสิตหลายคนมีสวนรวมในการผลิต 

การมีสวนรวมของนิสิตในการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายถึง การที่นิสิตมีสวนรวมในข้ันตอน
ตอไปนี้ ไดแก กระบวนการการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การสนับสนุน สงเสริม การประสานงาน และ
การติดตามประเมินผลในการผลิตผลงานดังกลาว รวมถึงการนําเสนอผลงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่
ตั้งเปาหมายไวโดยภาพรวมครบทุกข้ันตอน  

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ       นอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ ๒๕ 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ       
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการที่มีหนวยงานที่นาเชื่อถือทางวิชาการ
นั้น ๆ รวมจัดการประชุมทางวิชาการ ไมนอยกวา ๓ องคกร ตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับ             
การตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถ อยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 
 
 
 
 
 
 



[ข-๗] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  บัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
 
 
 

สูตรการคํานวณ    
  

 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรท่ีนิสิต
มีสวนรวมในการผลิต X ๑๐๐ 

 จํานวนผลงานท้ังหมดในรอบปน้ัน 

 
เกณฑการประเมิน  

รอยละของการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติจากการมี
สวนรวมของนิสิต  

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา   

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดตามปปฏิทิน พรอมชื่อเจาของบทความ   
ปที่ตีพิมพ ผูมีสวนรวม ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดตามปปฏิทิน 
พรอมชื่อเจาของผลงาน ผูมีสวนรวม ปที่เผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการ
เผยแพรพรอมหลักฐาน  

๓. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการ และรอยละของการมีสวนรวมในผลงานในภาพรวมของนิสิต 
 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรอง และสามารถสอบขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรเดียวกันในปการศึกษานั้น 
 
สูตรการคํานวณ 
 

รอยละบัณฑติท่ีสอบผาน 
ใบประกอบวิชาชีพ 

= 

จํานวนบัณฑติท่ีสามารถสอบขอข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา ๑ ป 

X ๑๐๐ 
จํานวนบัณฑติท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

เดียวกันในปการศึกษาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



[ข-๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  นิสิตที่ไดรับวุฒิบัตรจากการอบรมหรือการเขารวมกิจกรรมจากองคกรวิชาชีพที่ตรงสาขา         
ไมนอยกวา ๔ เร่ือง 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  รางวัลที่ไดรับจากการประกวดผลงานหรือความสามารถของนิสิตระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 
 
 

• ดานที่ ๔ การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ  (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ
ทางดานบัญชี ธุรกิจบันเทิง การทองเที่ยว และคหกรรมศาสตร) 

ตัวชี้วัด 
๑. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ผานตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด* (กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 
๒. นิสิตที่ไดรับวุฒิบัตรจากการอบรมหรือการเขารวมกิจกรรมจากองคกรวิชาชีพที่ตรงสาขา                 

ไมนอยกวา ๔ เร่ือง 
๓. รางวัลที่ไดรับจากการประกวดผลงานหรือความสามารถของนิสิตระดับชาติหรือนานาชาติ 
๔. บัณฑิตที่มี งานทําตรงหรือสัมพันธ กับสาขาวิชา ทั้งในและตางประเทศภายใน ๑ ป*                      

(กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 
๕. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ* (กลุมตัวชี้วัดอัตลักษณที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

สาขาวิชาที่มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๑) ไดแก สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการ
ทองเที่ยว เพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงตองเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรม
จากองคกรวิชาชีพที่ตรงสาขาและไดรับวุฒิบัตรไมนอยกวา ๔ เร่ือง ตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
สูตรการคํานวณ 
 

รอยละนิสติท่ีไดรับวุฒิบัตรจากการ
อบรมหรือการเขารวมกิจกรรมจาก

องคกรวิชาชีพท่ีตรงสาขา 
ไมนอยกวา ๔ เรื่อง 

= 

จํานวนนิสิตท่ีไดรับวุฒิบัตรจากการอบรมหรือ 
การเขารวมกิจกรรมจากองคกรวิชาชีพ 

ท่ีตรงสาขาไมนอยกวา ๔ เรื่อง X ๑๐๐ 
จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมจาก 

องคกรวิชาชีพท่ีตรงสาขา 

 

 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
 การสงเสริมและพัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติในการสรางความเปนเลิศ โดยการผลักดันใหนิสิตที่มีความสามารถ
เขารวมการประกวดผลงานหรือความสามารถของนิสิตในสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
 

เกณฑการประเมิน 
 จํานวนรางวัลที่ไดรับจากการประกวดผลงานหรือความสามารถของนิสิตระดับชาติหรือนานาชาติ 



[ข-๙] 

ตัวชี้วัดที่ ๑  หลักสูตรระดบัปริญญาตรีที่สอดคล้องกบัมาตรฐานระดับอดุมศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา  
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   
 
 
 

 แผนกลยุทธ์ที่  ๒ ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒  การสนับสนุน สง่เสริม การพัฒนาหลักสตูร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

 ด้านที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 
ตัวชี้วัด 

๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
๒. หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
๓. หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
๔. หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนตามแผนรับที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
๕. หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๖. หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรนานาชาติ 

 
 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
สูตรการค านวณ  
  

ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอดุมศึกษา 

= 
จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตรทีี่สอดคล้อง 

กับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตรทีั้งหมด 

 
 
 
 
สูตรการค านวณ   
 

ร้อยละของหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา        
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอดุมศึกษา 

= 
จ านวนหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาทั้งหมด 

 
 
 
 
สูตรการค านวณ   
 

ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร 

= 
จ านวนหลักสตูรทีผ่่านการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสตูร X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

 
 
 
 



[ข-๑๐] 

ตัวชี้วัดที่ ๔  หลักสูตรที่มีผู้สมคัรเรียนตามแผนรับที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร   
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕  หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๖  หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรนานาชาต ิ
 
 
 
 
 

 
 
 
สูตรการค านวณ  
  

ร้อยละของหลักสูตรที่มผีู้สมคัรเรยีนตาม
แผนรับท่ีก าหนดไว้ตามหลักสูตร 

= 
จ านวนหลักสตูรที่มผีูส้มัครเรียนตามแผนรบัท่ีก าหนด

ไว้ตามหลักสูตร (มากกว่าหรือเท่ากับแผนรับ) X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ มีหลายลักษณะทั้งการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน และร่วมกันให้ปริญญา หลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตนักศึกษา และการร่วมมือกัน 
ในการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากจ านวนหลักสูตรที่มีเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว 

 
สูตรการค านวณ   
 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

= 
จ านวนหลักสตูรที่มคีวามร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

๑. หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกภาษาที่ ใช้สื่อการเรียน  
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 

๒. หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ใช้ภาษา เป็นสื่อใน
การเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้  

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนหลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรนานาชาติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



[ข-๑๑] 

ตัวชี้วัดที่ ๑  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน ์
 

 ด้านที่ ๒ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

๑. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ 
๒. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* (กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรผลิตบัณฑิต) 
๓. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ 
๔. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การบูรณาการศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการผสมกลมกลืนของความรู้ต่างศาสตร์ที่                  
เป็นความเชี่ยวชาญของคณะวิชาการในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน                 
ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์และความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง         
จากการวิจัยและบริการวิชาการจนเกิดองค์ความรู้ใหม่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดย มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพของคณาจารย์ได้อย่างเต็มที่ เป็นการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากการบูรณาการศาสตร์ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้และประยุกต์ใช้                  
ในการปฏิบัติงานได้จริง 

 
สูตรการค านวณ 
 
 
     ร้อยละของหลักสตูร 
   ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ     
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียน
น าสื่อออนไลน์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ข้อเขียน ข่าว บทความ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ บทเรียนต่างๆ เป็นต้น  
มาใช้เป็นสื่อการสอนร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มผู้เรียนโดยใช้ประสาทสัมผัส  
หลายด้านในการสะท้อนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดด้านเวลา สถานที่ และรูปแบบ
การเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนกระบวนการค้นคว้าความรู้ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ การส่งต่อความรู้
และถ่ายโอนความรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนตามที่กล่าวไว้ 
 
 

 

                        จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ 
 

    จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมด 
 

= X ๑๐๐ 



[ข-๑๒] 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียน 
 การสอนโดยใช้สื่อออนไลน ์     
 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

๑. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๒. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  ครอบคลุม  
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ 
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ในแต่ละปีการศึกษา 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
  ค่าเฉลี่ยทีไ่ด ้=     
 
 

น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเปน็ร้อยละ 
 

 ด้านที่ ๓ การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นที่ ๑ พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 

๑. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ* (กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรผลิตบัณฑิต) 

๒. บัณฑิตที่มี งานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้ งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี*                     
(กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรผลิตบัณฑิต) 

๓. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
๔. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ผลประเมินอาจารยผ์ู้สอน) 

 

จ ำนวนนสิิตนักศึกษำที่ประเมินทั้งหมด 
 

 

        จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ 
 

   จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมด 
 

= X ๑๐๐ 



[ข-๑๓] 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 
                  X ๑๐๐ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมด 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและ
สามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 
                 ๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
คะแนนท่ีได ้=     
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๑๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ 
๐.๘๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
              X ๕ 

๔๐ 
 



[ข-๑๔] 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ          
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
                   การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวชิาการต้องสง่เป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)                   
และเมื่อได้รับการตอบรับและตพีิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ           
สื่อเล็กทรอนิกส์ได ้
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
                   ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน                  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผลงานวิจัยที่มชีื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตวับ่งชีน้ี้แล้ว สามารถน าไปนบัในตัวบ่งชี ้
     ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
 ๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนัน้ๆ 
 ๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจัย เพื่อหา
ประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้ เพื่อจัดท าผลงานที่
แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
 



[ข-๑๕] 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก 
                  X ๑๐๐ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นคะแนน

ระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
                 ๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
คะแนนท่ีได ้=     
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ 
๐.๘๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

              การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)      
และเมื่อได้รับการตอบรับและตพีิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
              X ๕ 

๘๐ 
 



[ข-๑๖] 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
online 

๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
               ผลงานสรา้งสรรคท์ุกชิ้นต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกวา่ ๓ คน                
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว  สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้                
     ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 ๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนัน้ๆ 
 ๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตวับ่งชี้นี้  
 

ประเด็นที่ ๒ “พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และ               
มีความเป็นไทย” 

ตัวชี้วัด 
๑. นิสิตเข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนิสิต 
๓. นิสิตมีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม/โครงการที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ 

๔. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* (กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรผลิตบัณฑิต) 

๕. ความพึงพอใจของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกต่อพฤติกรรมความเป็นไทยของนิสิต 
 
 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ข-๑๗] 

ตัวชี้วัดที่ ๑ นิสิตเข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ ๒ พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนิสติ 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

โครงการตามอัตลักษณ์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง  อัตลักษณ์ ๓ ประการ                    
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต อันได้แก่ ๑) จิตสาธารณะ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือการท า
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันแสดงถึงความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมอันเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ กิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติ 
การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม  ๒) ทักษะสื่อสารดี หมายถึง 
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมความสามารถการใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และถูกต้องตามกาลเทศะ ตลอดจนสามารถใช้ทักษะเทคโนโลยี การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) โครงการ/
กิจกรรมที่แสดงถึงความรักภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยมีความกตัญญูกตเวทีการแสดงออกแบบไทย
ด้านกิริยามารยาท แต่งกาย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 ร้อยละของนิสติที่เข้าร่วม 
           โครงการตามอัตลักษณ์ที ่
            มหาวิทยาลัยก าหนด 
   
  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมของนิสิตในการมีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึง
การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น กิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการรักษาสาธารณะ
สมบัติ การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 

ระดับ ๕ หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ระดับมากที่สุด 
ระดับ ๔ หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ระดับมาก 
ระดับ ๓ หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ระดับปานกลาง 
ระดับ ๒ หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ระดับน้อย 
ระดับ ๑ หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ระดับน้อยที่สุด 

 

สูตรการค านวณ 
 

 
 คะแนนท่ีได ้   
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 คะแนนพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะที่ได ้
            จากการประเมินตนเองของนิสิต  

         คะแนนรวมด้านการมีจิตสาธารณะของนิสิต 

= X ๑๐๐ 

 

        จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
 

จ านวนนิสิตทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ 
ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

= X ๑๐๐ 



[ข-๑๘] 

ตัวชี้วัดที่ ๓ นิสิตที่มีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ความพึงพอใจของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกต่อพฤติกรรมความเป็นไทยของนิสิต 

 
  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

มหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะส าคัญของบัณฑิตไว้ดังนี้ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็น
ไทย” หนึ่งในคุณลักษณะที่ส าคัญดังกล่าว คือ ทักษะสื่อสารดี เป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
สูตรการค านวณ 
 
 ร้อยละของนิสติที่มีส่วนร่วมใน 
         การใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและ 
        ภาษาต่างประเทศในกิจกรรม/โครงการ 
        ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสาร 
 
 
  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ความพึงพอใจของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกต่อพฤติกรรมความเป็นไทยของนิสิต  หมายถึง                 
ความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ชุมชน และสถานประกอบการที่มีต่อนิสิต ด้านคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เร่ืองอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หรือมีความเป็นไทย โดยเน้นด้านการแต่งกาย มารยาทความเป็น
ไทย และมารยาทสากล  

 
สูตรการค านวณ 
 
  ค่าเฉลี่ยทีไ่ด ้=     

 
 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเปน็ร้อยละ  

 

 

        จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
 

จ านวนนิสิตทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ 
= X ๑๐๐ 

ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมิน 
 

จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๑๙] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยที่/งานสรางสรรคเพ่ิมขึ้นจากหนวยงานภายในและภายนอก 

ตัวชี้วัดที่ ๑  โครงการวิจัย/งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย/นักวิจัย/บุคลากร 
 

 แผนกลยุทธที่ ๓ ดานการวิจัย 

กลยุทธที่ ๓  การเสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

• ดานที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 

๑. โครงการวิจัย/งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย/นักวิจัย/บุคลากร 
๒. เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัย/งานสรางสรรคที่เพิ่มข้ึนจากหนวยงานภายในและภายนอก 
๓. โครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่รวมกับเครือขายภายในและภายนอก 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดองคความรูทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาคือ การสรางสรรค
งานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยในสถาบันฯ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีการผลักดันใหอาจารยและนักวิจัยผลิต
งานวิจัย/งานสรางสรรคทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนทุนจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
องคความรูของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ
จุดเนนของสถาบัน 
 จํานวนโครงการวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเปนตัวชี้วัดสําคัญที่จะแสดง
ถึงศักยภาพและการพัฒนาดานการวิจัย อีกทั้งยังเปนตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนถึงทิศทาง รูปแบบของมหาวิทยาลัยใน
อนาคตได 
 
สูตรการคํานวณ 
 

รอยละโครงการวิจัย/งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารย/นักวิจัย/บุคลากร 

= 

จํานวนโครงการวิจยั/งานสรางสรรคท่ีไดรับทุน
สนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 
X ๑๐๐ 

จํานวนอาจารย/นักวิจัย/บุคลากร 

 
 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด   

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา                
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย                
และแสวงหาทุนสนับสนุนที่ได รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค                    
อยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่อาจารยหรือนักวิจัยไดรับจากแหลงทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
 



[ข-๒๐] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  โครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่รวมกับเครือขายภายในและภายนอก 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  การเขาใชระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและเผยแพรงานวิจัย ภายใน ๑ ป 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 รอยละที่เพิ่มข้ึนของเงินทุนวิจยั/งานสรางสรรคที่ไดรับสนบัสนนุทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

ทิศทางการพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรคของประเทศมุงเนนการสรางงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ   
องคความรูจากหลายศาสตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองใหการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยมาจากหลายสาขาวิชา 
คณะ หรือสถาบัน รวมทําวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 
 จํานวนโครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่รวมกับเครือขายภายในและภายนอกสามารถของนิสิตระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 

• ดานที่ ๒  สงเสริมพัฒนาและเผยแพรองคความรูจากการวิจัย 
ตัวชี้วัด 

๑. การเขาใชระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและเผยแพรงานวิจัย ภายใน ๑ ป 
๒. ความพึงพอใจในการเขาใชระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและเผยแพรงานวิจัย 
๓. งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร 
๔. เวทีของการวิจัยและเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

ระบบสารสนเทศดานการวิจัย หมายถึง แหลงรวม/ประมวลขอมูล และสารสนเทศเก่ียวกับงานวิจัย และ
ขอมูลสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนเพื่อพัฒนาการทําวิจัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการเผยแพรงานวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 
 จํานวนคร้ังในการเขาใชงานระบบสารสนเทศของอาจารยและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ข-๒๑] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ความพึงพอใจในการเขาใชระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและเผยแพรงานวิจัย 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร 
 
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัยที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองสามารถปรับปรุงระบบที่มีใหสอดคลอง
กับความตองการของอาจารยและนักวิจัยในหนวยงานไดอยางแทจริง เนื่องจากลักษณะของงานวิจัยของอาจารยและ
นักวิจัยนั้นมีความแตกตางกันทั้งในสวนของคณะ/สาขาวิชาที่สังกัด วุฒิการศึกษาที่จบ ความถนัดหรือความสนใจ             
สวนบุคคลรวมถึงทิศทางของมหาวิทยาลัย จะเปนองคประกอบที่สําคัญในการพิจารณาการจัดสรร บริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศใหตรงตามสภาพจริงมากที่สุด 

ความพึงพอใจในการเขาใชระบบสารสนเทศดานการวิจัยเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะสะทอนใหทราบถึง
ความตองการในการใชงาน ความเหมาะสมของรูปแบบระบบสารสนเทศที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนการสรางงานวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได 
 
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

 
 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หนวยงาน การดําเนินการตามพันธกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยและนักวิจัย 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากภายนอกสถาบันที่เปน
เจาภาพจัดการประชุมวิชาการอยางนอยรอยละ ๒๕ 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๒๒] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔  เวทีของการวิจัยและเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
 
 
 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
สูตรคํานวณ 

ผลรวมคานํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจําท้ังหมด
× ๑๐๐ 

 
เกณฑการประเมิน 

การกําหนดระดับคะแนนงานวิจัยที่ตีพมิพ ใหใชวิธีการคิดคะแนนงานวิจัยเชนเดียวกับคาน้ําหนักของงานวิจยั
หรืองานสรางสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันประจําปนั้นๆ  

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ ๕ คะแนน โดยการคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนน
ที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมา
หาคาเฉลี่ย 

ระบบสารสนเทศดานการวิจัย หมายถึง แหลงรวม/ประมวลขอมูล และสารสนเทศเก่ียวกับงานวิจัย และ
ขอมูลสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนเพื่อพัฒนาการทําวิจัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการเผยแพรงานวิจัย 
 

 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อสะทอนความมี
ศักยภาพดานการวิจัย ซึ่งหนึ่งในพันธกิจนั้นคือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดวยการจัดหา สนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดเวทีของการวิจัยและเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
โดยเครือขายวิจัยเปนเครือขายที่มีมหาวิทยาลัยของรัฐและ  /หรือ เอกชนเปนสมาชิก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกัน
ในกิจกรรมที่เก่ียวของกับดานวิชาการและการวิจัย  ซึ่งอาจอยูในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดเวที
เผยแพรผลงานของสมาชิกในเครือขายรวมทั้งผูสนใจทั่วไป   

นอกจากนี้จํานวนเวทีของการวิจัยและเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจารย/นักวิจัย/บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใชเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนเวทีของการวิจัยและเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 



[ข-๒๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศ 
 
 
 

• ดานที่ ๓ พัฒนางานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัด 

๑. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศ 
๒. ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญา            

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอยาง              
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและ              
มีประโยชน สูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับ
การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตองสามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการ
นําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคและ/หรือไดการรับรองการใชประโยชนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหา ไดอย า ง เปน
รูปธรรม มีดังนี้ 

๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ืองตางๆ 
ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุขดานการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เปนตน 

๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจกอใหเกิด
สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง  
หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นํา ไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาที่ใชจะเปนตาม       
ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณีที่



[ข-๒๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากงานวิจัยที่ย่ืนจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญา 
 
 
 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ คร้ัง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนใน
กรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 
 
สูตรการคํานวณ 
 

รอยละของงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน
แกชุมชน สังคม และประเทศ 

= 
จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนแกชุมชน สังคม 

X ๑๐๐ จํานวนโครงการวิจยัท่ีไดรับการจดัสรรทุนภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 
 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
 ทรัพยสินทางปญญาหมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ  การออกแบบ  และการสรางสรรคโดย
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิตนักศึกษาที่อยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัยที่ไดใชเวลา ทรัพยากร/เคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ หองปฏิบัติการ และหรือพื้นที่ทดลองของมหาวิทยาลัย ในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งอาจเปนงานอันเกิด
จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจาการไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืนโดยอาจกอใหเกิด
ประโยชนในเชิงพาณิชย หรือนําไปสูการดําเนินการขอรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา 
ไดแก สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง 
ความลับทางการคา สทิธิในพันธุพืชและพันธุสัตวใหม การออกแบบผังภูมิวงจรรวม หรือการคุมครองในทรัพยสินทาง
ปญญาดานอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนงานที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายแลวหรือไมก็ตาม 
 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนของทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากงานวจิัยที่ยืน่จดทะเบยีน/จดแจงทรัพยสินทางปญญา 
 



[ก-๒๕] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  โครงการที่นําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน  
การสอนและการวิจัย 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  โครงการบริการวิชาการแบบเกิดรายได 
 
 
 

 แผนกลยุทธที่ ๔ ดานการบริการวิชาการสูสังคม 
กลยุทธที่ ๔ การใหบริการวิชาการตามความตองการของชมุชนและทองถิน่ 

• ดานที่ ๑ การใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 
ตัวชี้วัด 

๑. โครงการที่นําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

๒. โครงการบริการวิชาการแบบเกิดรายได 
๓. หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่ทําใหเกิดรายได 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หนวยงาน ซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของ
ชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทน
และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
และการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนาม ี ๒ ประเภท คือ ๑) การพัฒนาการเรียน
การสอน และ ๒) การพัฒนาการวิจัย โดยการประเมินตัวชี้วัดนี้ตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแตละโครงการ
ไมจําเปนตองมีทั้งสองประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน 
 
สูตรการคํานวณ 
 

รอยละโครงการท่ีนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการ 

= 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  
ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั 

X ๑๐๐ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตั ิ

 
 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

สถาบันการศึกษาอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆที่มีผล
ตอการพัฒนาข้ึนของชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน  ประเทศชาติ 
และนานาชาติ การบริการทางวิชาการแกสังคมจึงเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มีตองกําหนด
เปาหมายในการใหบริการวิชาการอยางชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ในการใหบริการวิชาการ
แกสังคมของคณะและสถาบัน และมีการติดตาม กํากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการ  



[ก-๒๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่ทําใหเกิดรายได 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  เครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน 
 
 
 

แกสังคมของบุคลากรของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน โดยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม      
ของมหาวิทยาลัย แบบเกิดรายได คือ การจัดบริการวิชาการแกสังคม โดยมีการจัดการผลประโยชน/รายไดโครงการ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแบบเกิดรายได 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่ทําใหเกิดรายได หมายถึง หลักสูตรฝกอบรมที่หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย
พัฒนาข้ึนในรูปแบบการฝกอบรมทําใหเกิดรายไดแกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนจะเปนหลักสูตรที่สราง
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกอใหเกิดโอกาสทางการเรียนรูแกผูที่สนใจ เพื่อการเพิ่มคุณคาชีวิตและ
อาชีพและใหแกผูใฝหาความรูใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได 

 
เกณฑการประเมิน 
 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่ทําใหเกิดรายได 
 

• ดานที่ ๒ การสรางประโยชนจากความรวมมือของการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

ตัวชี้วัด 
๑. เครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน 
๒. ความพึงพอใจของผูที่เขารวมโครงการ 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันการศึกษามีภารกิจในการบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนในรูปแบบตางๆ 
โดยอาศัยความรวมมือในการสรางเครือขายกับสถานประกอบการ ชุมชน สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
 
เกณฑการประเมิน 
 จํานวนเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน 
 
 
 
 
 



[ก-๒๗] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ความพึงพอใจของผูที่เขารวมโครงการ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเขารับบริการดานอุตสาหกรรมบริการ ดานดนตรี                     
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่ไดรับการพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

การใหบริการวิชาการตองคํานึงถึงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  ใชแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ โดย
การประเมินจากการบริการวิชาการสูชุมชนในประเด็น ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานความรูความเขาใจ ๒) ดานข้ันตอน              
การใหบริการ และ ๓) ดานการนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

 
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

 

• ดานที่ ๓ การบริการวิชาการตามอัตลักษณที่โดดเดน 
ตัวชี้วัด 

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เขา รับบริการดานอุตสาหกรรมบริการ ดานดนตรี                     
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่ไดรับการพัฒนา 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามีพันธกิจในการพัฒนาแกปญหาและชี้นําชวยเหลือสังคมเนื่องจาก
เปนหนวยงานที่มีองคความรูและนักวิชาการที่มีความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะการสรางองคความรู มีสื่อวัสดุ
อุปกรณ มีแหลงเรียนรูและบุคลากร/นักวิชาการที่มีความรูความสามารถที่จะชวยเหลือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและวิชาชีพดานอุตสาหกรรมบริการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพ              
ตามมาตรฐานวิชาชีพได 

 
เกณฑการประเมิน 
 จํานวนผูเขารับบริการทางการศึกษาและวิชาชีพดานอุตสาหกรรมบริการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                
ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ก-๒๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ผลการสํารวจความคิดเห็นบานสมเด็จโพลลในประเด็นที่เกี่ยวของ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ผลงานการบริการวิชาการ การเผยแพรขอมูลวิชาการผานเว็บไซต และการแสดงนิทรรศการ
วิชาการในดานที่โดดเดนตามอัตลักษณ 

 
 
 
 

• ดานที่ ๔ การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 
๑. ผลการสํารวจความคิดเห็นบานสมเด็จโพลลในประเด็นที่เก่ียวของ 

๒. ผลงานการบริการวิชาการ การเผยแพรขอมูลวิชาการผานเว็บไซต และการแสดงนิทรรศการ

วิชาการในดานที่โดดเดนตามอัตลักษณ 

๓. ผลงานการแสดงละครเวที การแสดงดนตรี และการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. ความพึงพอใจของผูใชบริการแหลงเรียนรู กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑสมเด็จเจาพระยา               
บรมมหาศรีสุริยวงศ  (ชวง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศผูสําเร็จราชการแผนดิน 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

ความคิดเห็นบานสมเด็จโพลล หมายถึง ศูนยสํารวจความคิดเห็นบานสมเด็จโพลล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ทําการสํารวจความคิดเห็น พฤติกรรม และขอเท็จจริงที่จับตองได 
(Facts) ผานระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจและหลักสถิติ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร จากประชาชนในประเด็นที่
สําคัญ ทันตอสภาวการณในปจจุบันและอนาคตที่สังคมกําลังใหความสนใจในดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
ดานอ่ืนๆ ที่เปนประโยชน 
 
เกณฑการประเมิน 
 จํานวนผลการสํารวจความคิดเห็นบานสมเด็จโพลลในประเด็นที่เก่ียวของ 
 
 

 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 นิทรรศการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ หมายถึง นิทรรศการที่มุงจัดเพื่อการศึกษา 
และใหขอมูลความรูทางวิชาการแกผูชมในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ ความรู การแสดง ละคร ดนตรี และศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่หลากหลายอยางตอเนื่องระดับสถาบัน/จังหวัด/ชาติ 
 
เกณฑการประเมิน 
 จํานวนผลงานการเผยแพรขอมูลวิชาการผานเว็บไซต และการแสดงนิทรรศการวิชาการในดานที่โดดเดน
ตามอัตลักษณ 
 
 
 
 



[ก-๒๙] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ผลงานการแสดงละครเวที การแสดงดนตรี และการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ความพึงพอใจของผูใชบริการแหลงเรียนรูกรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑสมเด็จเจาพระยา              
บรมมหาศรีสุริยวงศ   (ชวง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการ
แผนดิน 

 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 จัดแสดงละครเวที การแสดงดนตรี และการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การถายทอดผลงาน
การแสดงดนตรี รํา-เตน และละครที่แสดงเปนเร่ืองราว ทั้งที่เปนการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรวมสมัยการแสดงที่เกิดข้ึนนั้น เปนการแสดงสดตอหนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพื่อ
ความงาม ความบันเทิงและ/หรือเปนงานแสดงที่กอใหเกิดการคิด วิพากษ นําสูการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม 
 
เกณฑการประเมิน 
 จํานวนผลงานการแสดงละครเวที การแสดงดนตรี และการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด   
 ความพึงพอใจของผูใชบริการแหลงเรียนรูกรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ   
(ชวง บุนนาค)   และโรงละคร ๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ  ผูสําเร็จราชการแผนดิน   การใหบริการดานความรู สถานที ่              
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  
 
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๓๐] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 แผนกลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๕ การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ด้านที่ ๑ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

๑. โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ 
๒. ผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค์ 
๓. ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์           

(ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 
๔. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา      

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสุนทรียศาสตร์ในการด ารงชีวิต และพัฒนาทัศนคติ ยกระดับพื้นฐานจิตใจที่
สูงขึ้นเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้
สังคมในสถานศึกษา   อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธาและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม   การส่งเสริมสนับสนุนจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ทางศิลปวัฒนธรรม 
น ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน   
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม(ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 



[ข-๓๑] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์           
(ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา              
บรมมหาศรีสุริยวงศ์   (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดิน 

 
 

๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ       
เช่นขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๕. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน 
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
 
 
 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด    

จ านวนชิ้นงานการรวบรวมองค์ความรู้ เป็นบทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   (ช่วง บุนนาค) 
และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน เช่น นิสิตนักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายนอก และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ในย่านกรุงธนบุรี และศึกษาประวัติความเป็นมา และคุณธรรมที่ควร            
ยกย่อง เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ได้เจริญรอยตามเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองชีวิต และเรียนรู้ผู้มีอุปการะของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการด้านการแสดงในโรงละคร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์           
(ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 
 

 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   
(ช่วง บุนนาค)   และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน การให้บริการด้านความรู้ สถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  
 
 



[ข-๓๒] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้               
ทุนทางวัฒนธรรม 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  โครงการ/กิจกรรมการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
 
 

สูตรการค านวณ 
 
  คา่เฉลี่ยทีไ่ด ้=     

 
 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเปน็ร้อยละ  

 
 ด้านที่ ๒ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม    

ตัวชี้วัด 
๑. โครงการ/กิจกรรมการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทาง

วัฒนธรรม 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
สถานที่ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม น ามาพัฒนาต่อยอด เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม              
ด้านความรู้ สถานที่ การอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 
สูตรการค านวณ 
 
  ค่าเฉลี่ยทีไ่ด ้=     

 
 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเปน็ร้อยละ  

 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับการประเมินท้ังหมด 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๓๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และบูรณาการ  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 

 ด้านที่ ๓ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตัวชี้วัด 

๑. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๒. ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

  
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น นิสิตนักศึกษา อาจารย์  

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนผู้ เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ข-๓๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ              
และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการให้บริการด้านความรู้ สถานที่  
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 

 
สูตรการค านวณ 
 
  ค่าเฉลี่ยทีไ่ด ้=     

 
 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเปน็ร้อยละ  

 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๓๕] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
 
 

 แผนกลยุทธที่ ๖ ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 

• ดานที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

๑. ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
๓. ความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของการใหบริการและความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 
๔. ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีตนทุน 
๕. ความพึงพอใจของบุคลากรในการไดรับความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

๖. ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด   

มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย               
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหถูกตองและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและนําไปใชประโยชน ใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน  

 
เกณฑการประเมิน   

จํานวนขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
 
 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน คือ ผลประโยชนหรือสิ่งตอบแทนที่อยูในรูปตัวเงิน และไมใชตัวเงิน             
ถือเปนประโยชนที่บุคลากรไดรับจากมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานความมั่นคง                
ดานความปลอดภัย ดานการศึกษา และดานนันทนาการ และดานอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกบุคลากร เพื่อเปน           
การชวยเหลือและอํานวยความสะดวก โดยจัดสรรอยูในรูปสิ่งของและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
คณาจารยและบุคลากร 

สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 

นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๓๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของการใหบริการและความพึงพอใจ              
ของผูใชบริการ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีตนทุน 
 
 
 

 
 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา                
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ                      
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การอํานวยความสะดวก ตลอดจนการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการบริหารราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได 

ผูรับบริการในที่นี้ หมายถึง นิสิต บุคลากร ผูปกครอง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ 
หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือเปนผูรับบริการจากหนวยงานโดยตรง 
 
เกณฑมาตรฐาน  

๑. มีคณะกรรมการดําเนินการ 
๒. มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการตามกรอบและประเด็นที่กําหนด 
๓. นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการมาพัฒนาปรับปรุงแกไขเพื่อไปจัดทําแผนการดําเนินงานฯ 
๔. มีแผนการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของการใหบริการ 
๕. มีการพัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศ 
๖. มีการรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
 

 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖ ขอ 

 
 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
 สถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน จะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีแผน
กลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบัน/
หนวยงานใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงานทั้งจากงบประมาณแผนดินและ
เงินรายไดอ่ืนๆ ที่สถาบัน/หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใช
จายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/
หนวยงานได อีกทั้งตองมีระบบบัญชีตนทุน เพื่อใชในการจัดระบบงบประมาณและวางแผนบริหารจัดการไดอยาง
เหมาะสม 
 



[ข-๓๗] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ความพึงพอใจของบุคลากรในการไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

 

เกณฑมาตรฐาน   
๑. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/หนวยงาน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน          

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
๓. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/หนวยงาน 

และบุคลากร 
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบัน/หนวยงาน อยางนอย        

ปละ ๒ คร้ัง 
๕. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหสถานะทางการเงิน และความมั่นคง

ของสถาบัน/หนวยงานอยางตอเนื่อง มีการจัดทําขอมูลบัญชีตนทุน และนําผลมาใชในการบริหารจัดการ/ตัดสินใจ 
๖. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ   

และกฎเกณฑที่สถาบัน/หนวยงานกําหนด 
๗. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ  

 
 
 

 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน คือ การที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตาม                         
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซึ่งมุงเนนเร่ืองปองกันผลประโยชนทับซอนและการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต ภายในหนวยงาน โดยจะตองมีการใหความรูแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน      
ทุกระดับ ซึ่งอาจจัดอยูในรูปแบบการประชุม หรือสัมมนา  การจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน เปนตน 

 
 
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๓๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  คือ การที่มหาวิทยาลัยจะตอง
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวย แปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ  วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐) สูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป และควรมีการวิเคราะหผลถึงปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามแผนทุกปงบประมาณ เพื่อใหหนวยงานสามารถปองกันและปราบปรามทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งข้ึน 
 
เกณฑมาตรฐาน   

๑. มีคณะกรรมการดําเนินงานและกํากับดูแลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสถาบัน 
๒. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 
๓. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่กําหนดข้ึน 
๔. มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ถึงปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
๕. มีการนําผลการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปถัดไป 

 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ  

 

• ดานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวชี้วัด 

๑. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ 
๒. บุคลากรที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร                

ตามปงบประมาณ 
๓. บุคลากรที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 
๔. อัตราการลาออกของบุคลากร 
๕. ระดับความพึงพอใจของการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร 
๖. อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
๗. อาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 
๘. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีตําแหนงสูงข้ึน 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



[ข-๓๙] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  บุคลากรท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ใน
ปงบประมาณ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  บุคลากรท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 
 
 
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ไดรับการอบรม หรือการพัฒนาตนเองใน
รูปแบบตางๆ ที่ตรงกับตําแหนงงานของตนเอง ในปงบประมาณนั้นๆ 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 รอยละบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

สมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ 
     
 

 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

ทุนสนับสนุนการศึกษา หมายถึง เงินทุน หรือประโยชนอ่ืนใดทีส่ามารถคํานวณเปนเงินไดที่ผูรับทุนไดรับจาก
มหาวิทยาลยัเพื่อใชในการศึกษาตอหรือการฝกอบรม 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 
     รอยละบุคลากรท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา 
           และสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

  

     
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินคาของผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนในแตละรอบการ
ประเมิน 

 
สูตรการคํานวณ 
 
 
     รอยละบุคลากรท่ีไดรับการประเมินผล 
           การปฏิบัติงานในระดับดเีดน 
       

= X ๑๐๐ 
   จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

 
   จํานวนบุคลากรท้ังหมด (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 

= X ๑๐๐ 

 

            จํานวนผูท่ีไดรับทุนสนับสนุนและสําเร็จการศึกษา 
                   ตามแผนการเรียน 

    

                                                       จํานวนผูท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาท้ังหมด 
 

= X ๑๐๐ 

                                                     จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการประเมินผล 
                                                        การปฏิบัติงานในระดับดีเดน 

    

                                                    จํานวนบุคลากรท้ังหมด (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
 



[ข-๔๐] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔  อัตราการลาออกของบุคลากร 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ความพึงพอใจของการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร 

 
 
 
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินคาของผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนในแตละรอบการ
ประเมิน 

 
สูตรการคํานวณ 
 
 
     รอยละอัตราการลาออกของบุคลากร 

            
       

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

ความพึงพอใจของการพัฒนา หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูบริหารและบุคลากรตอการจัดทํา
โครงการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี โดยพิจารณาประเด็นที่สําคัญดังนี้ 

๑. ผูบริหาร หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
๒. บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได พนักงาน

ราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางเงินรายได 
๓. พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูบริหารและบุคลากรที่เขารวมโครงการ โดยผูจัดทํา

โครงการเปนผูสํารวจ 
๔. ประเด็นสํารวจความพึงพอใจ ๔ ดาน ไดแก ดานวิทยากรผูบรรยาย ดานกระบวนการ ข้ันตอนการ

ใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก ดานความรูความเขาใจ และดานการนําความรูและประสบการณ            
ที่ไดรับไปใชประโยชน 

๕. การกําหนดน้ําหนักที่จะสํารวจความพึงพอใจแตละโครงการจะเฉลี่ยน้ําหนักใหเทากันในแตละดาน 
 
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

 
 
 
 
 
 
     

= X ๑๐๐ 
                                                     จํานวนบุคลากรท่ีลาออก 

    

                                                    จํานวนบุคลากรท้ังหมด (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๔๑] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๖  อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด   

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความ
ลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย  เพื่อการติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ที่ตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง ๐ – ๕ 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒ 
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๔๐    

ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
                 ๑. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบนัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
   
 
 
                  

๒. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนทีไ่ด =      
 
 
หมายเหตุ  

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา  ทั้งนี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  ในกรณี
ที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
X   ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
X ๕ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 



[ข-๔๒] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๗  อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘  บุคลากรสายสนับสนุนที่มีตําแหนงสูงขึ้น 
 
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปใชในการเรียน
การสอน รวมทั้ งการแก ไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํ ารงตํ าแหน งทางวิชาการเปนสิ่ งสะทอน 
การปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง   ๐ – ๕ 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒ 
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๖๐ ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
                 ๑. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบนัที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 
 
    
  
 
 

๒. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนท่ีได =    

 
 
 
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

การกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน จําเปนตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ
และความยุงยากของงานในตําแหนงเพิ่มข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองกําหนดตําแหนง                
เปนระดับสูงภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑. ตองเปนตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐานการจําแนกตําแหนง 

๒. ไมมีผลทําใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 

๓. ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มข้ึน 

๔. ตองคํานึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 
  X ๑๐๐ 

   จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
                                                                                                     X ๕ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 



[ข-๔๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ความสําเร็จของการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ซ่ึงการจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ ตําแหนงประเภททั่วไป 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในกรณี
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน และตําแหนงประเภทผูบริหาร 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 รอยละบุคลากรสายสนับสนุน 
        ท่ีมีตําแหนงสูงข้ึนท่ีไดรับการพัฒนา 

     
 

• ดานที่ ๓ พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองคกรอยางมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 

๑. ความสําเร็จของการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ความสําเร็จของการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
๓. ความสําเร็จของการใหบริการวิชาการ อบรม และความรวมมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ICT) 
๔. ความสําเร็จของระบบและกลไกการประชาสัมพันธและผลงานเชิงรุก 
๕. ความสําเร็จของการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีทั้งภายใน ภายนอกองคกรและเสริมสราง

ความโดดเดนแกสังคม 
๖. ความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

สํานักคอมพิวเตอร มีหนาที่พัฒนาและบํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานดานไอซีที เพื่อสนับสนุน                 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการใหบริการ ดานงานระบบเครือขาย งานซอมบํารุง เพื่อใหสอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดบัสถาบัน/หนวยงาน สงผลใหสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีแผนพัฒนาและบํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
๒. มีกลไกและการดําเนินการตามแผน 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบโครงสรางพื้นฐานอยางนอย ๓ ระบบ ไดแก ระบบเครือขาย

แบบสาย ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบใหบริการหองปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน โดยมี
ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา ๓.๕๑ 

๔. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอผูบริหาร 
๕. นําผลการประเมินความพึงพอใจมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน 

= X ๑๐๐ 

      จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (เฉพาะ ขร. และ พม.)  
                                          ท่ีมีตําแหนงสูงข้ึน 

 

   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (เฉพาะ ขร. และ พม.) ท้ังหมด 



[ข-๔๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสําเร็จของการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ความสําเร็จของการใหบริการวิชาการ อบรม และความรวมมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 

 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
สํานักคอมพิวเตอร มีหนาที่พัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
(ERP & MIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส(e-doc) เปนตน  
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีแผนพัฒนา และ/หรือแผนบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
๒. มีกลไกและการดําเนินการตามแผน 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศอยางนอย ๓ ระบบ ไดแก ระบบ ERP                 

ระบบ MIS ระบบ e-doc เปนตน โดยมีระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา ๓.๕๑ 
๔. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอผูบริหาร 
๕. นําผลการประเมินความพึงพอใจมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 

 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
สํานักคอมพิวเตอร มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหความรูดานไอซีที เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย เชน การใหบริการหองปฏิบัติการเพื่อการสืบคนและการเรียนการสอน บริการอบรมดานวิชาการและ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน(e-learning) เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีแผนสงเสริม สนับสนุน ใหความรูดานไอซีที โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรม อยางนอย ๒ โครงการตอป 
๒. มีกลไกและการดําเนินการตามแผน และมีจํานวนผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ในแตละ

โครงการ/กิจกรรม 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการดานไอซีที ไมนอยกวา ๓.๕๑ 
๔. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอผูบริหาร 



[ข-๔๕] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ความสําเร็จของระบบและกลไกการประชาสัมพันธและผลงานเชิงรุก 
 

๕. นําผลการประเมินความพึงพอใจมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบริการดานไอซีท ี
 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ ดานการเผยแพร
และบริการขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สรางสรรค เปนหนวยผสานความรวมมือ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกมหาวิทยาลัย 

  
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและการดําเนินตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานเผยแพรและบริการขอมูลขาวสาร ผลการดํา เนินงานของมหาวิทยาลัย                         

ในเชิงสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ 
๓. มีการเผยแพรกิจกรรมและการบริการขอมูลขาวสารตอสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานการบริการขอมูลขาวสารกับการจัดการเรียน  

การสอนและกิจกรรมตางๆ 
๕. มีการนํ าผลการประเมินไปป รับป รุงการบู รณาการงานดานการบ ริการขอมูลข าวสาร กับ                        

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ข-๔๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ความสําเร็จของการสื่อสารเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีทั้งภายใน ภายนอกองคกรและเสริมสราง
ความโดดเดนแกสังคม 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ เปนหนวยงานเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกมหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอกองคกร  

 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการสรางภาพลักษณที่ชัดเจน 
๒. มีเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุนดานการสรางภาพลักษณ  และมีกิจกรรมรวมกันระหวาง

เครือขายภายในองคกรอยางนอย ๑ เครือขาย 
๓. มีเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุนดานการสรางภาพลักษณ  และมีกิจกรรมรวมกันระหวาง

เครือขายภายนอกองคกรอยางนอย ๑ เครือขาย 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจของเครือขาย โดยมีคะแนนไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐  
๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปใชวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศมีการรวมมือ การบริหารจัดการดานการเผยแพรและบริการขอมูล
ขาวสาร ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สรางสรรค เปนหนวยผสานความรวมมือทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอกเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการเผยแพรและบริการขอมูลขาวสารที่ชัดเจน 
๒. มีเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุนดานการเผยแพรและบริการขอมูลขาวสาร 
๓. อํานวยความสะดวกหรือประสานงานดานการเผยแพรและบริการขอมูลขาวสารกับนิสิต บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก และสื่อมวลชนตางๆ 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  โดยมีคะแนนไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปใชวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

 
 
 
 



[ข-๔๗] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ความพึงพอใจในการบริหารจัดการพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการสงเสริมการสรางสุนทรียภาพ การบริการ              
ที่เอ้ือตอการเรียนรู และความปลอดภัย 

 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

  

• ดานที่ ๔ สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมสรางสุนทรียภาพและบริการที่เอ้ือตอ                   
การเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
๑. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการพื้นที่มหาวิทยาลัย 
๒. ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการสงเสริมการสรางสุนทรียภาพ 

การบริการที่เอ้ือตอการเรียนรู และความปลอดภัย 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการพื้นที่ หมายถึง การวางแผนการใชพื้นที่อยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และเอ้ือตอ                
การเรียนรู สรางสรรคบรรยากาศอยูรวมกัน การสรางความสุนทรียและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
 การขยายพื้นที่ หมายถึง การพัฒนาวิทยาเขตหรือบริเวณอ่ืนๆ เพิ่มจากพื้นที่เดิมที่มีอยู ทําใหเกิดมิติใหม             
ทางการศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

 
 

  
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

การสรางสุนทรียภาพ การบริการที่เอ้ือตอการเรียนรู หมายถึง การสรางความร่ืนรมยในมหาวิทยาลัย
กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู และเพื่อการเสริมสรางการเปนบัณฑิตที่สมบูรณ     

การอนุรักษพลังงาน และความปลอดภัย หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชใหนอยเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใชใหยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และ
สรางความปลอดภัยใหเกิดข้ึนโดยทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแก นิสิต บุคลากร 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๔๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และและสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

 

• ดานที่ ๕ สรางความเขมแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพ                    
ไดมาตรฐานสากล  

ตัวชี้วัด   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และและสถาบัน 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  สถาบันมีหนาที่ กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน              
โดยมีการดําเนินการตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา            
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อให
สามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน               
ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ 

๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ ๑ และรายงาน                      
ผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร คณะ และสถาบันใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพ 

๔. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบันที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

๕. นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให
มีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๔๙] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรุง 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรุง 
 

• ดานที่ ๖ การบริหารความตอเน่ืองเพ่ือการจัดตั้งหนวยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หนวยงานที่ ๑  โรงเรียนสาธิต 
ตัวชี้วัด    

๑. หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรุง 
๒. หลักสูตรพิเศษ 
๓. การจัดอันดับโรงเรียนจากผลการสอบ O-NET  
๔. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
๕. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการของโรงเรียน 
๖. ผลงานนักเรียนในระดับชาติ 
๗. นิสิตที่มาฝกประสบการณในโรงเรียนสาธิต 
๘. อาจารยที่มาชวยสอนและปฏิบัติงานวิจัยในโรงเรียน 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรุง หมายถึง  หลักสูตรสถานศึกษาเดิมที่โรงเรียนสาธิตไดจัดทําตาม
โครงสรางหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกําหนดสาระการเรียนรู และเวลาเรียนไวอยางชัดเจน แนวทางการ
ปรับปรุงจะดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิรวมกันวิพากษหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนหลักสูตรสถานศึกษาทีไ่ดรับการปรับปรุง 
 

 
  

 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  หลักสูตรพิเศษ หมายถึง หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิตจัดทําข้ึนใหม โดยเนนพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเฉพาะ
กลุม  ไดแก  หลักสูตร IEP (Intensive English Program) และหลักสูตร Gifted (Gifted Program) 
 
เกณฑการประเมิน 
   จํานวนหลักสูตรพิเศษที่โรงเรียนสาธติจัดทาํข้ึนใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ข-๕๐] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  การจัดอันดับโรงเรียนจากผลการสอบ O-NET  
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการของโรงเรียน 
 
 
 

 
  

 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  ผลการสอบ O-NET  หมายถึง  ผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)  
ซึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ทุกคนจะตองผานการทดสอบใน ๕ วิชา 
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศาสนาและวัฒนธรรม   
 
เกณฑการประเมิน 

ผลการจัดอันดบัโรงเรียนจากผลการสอบ O-NET  ซึ่งในระดบัโรงเรียนจะใชคาเฉลี่ย (
__
x )  เปนตัวแทนของ

การวัด 
 

 
  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูในโรงเรียนสาธิต  
  
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

 
 

  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
   ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการของโรงเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ
ผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิต  
 
สูตรการคํานวณ 
 
  คาเฉลี่ยท่ีได =     

 
 
นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ  

 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
 

จํานวนผูท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 



[ข-๕๑] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๖  ผลงานนักเรียนในระดับชาต ิ
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗  นิสิตที่มาฝกประสบการณในโรงเรียนสาธิต 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘  อาจารยที่มาชวยสอนและปฏิบัติงานวิจัยในโรงเรียน 
 
 
 

 
  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  ผลงานนักเรียนในระดับชาติ  หมายถึง ผลงานที่นักเรียนไดเขารวมประกวดหรือแขงขันในระดับชาติ 

 
เกณฑการประเมิน 
  จํานวนผลงานนักเรียนในระดบัชาต ิ
 

 
  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  นิสิตที่มาฝกประสบการณในโรงเรียนสาธิต  หมายถึง  จํานวนนิสิตที่มาฝกประสบการณวิชาชีพ  หรือมา
สังเกตการสอนในโรงเรียนสาธิต  ในแตละปการศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน 
  จํานวนนสิิตที่มาฝกประสบการณในโรงเรียนสาธิต 
 

 
  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  อาจารยที่มาชวยสอนและปฏิบัติงานวิจัยในโรงเรียน  หมายถึง  จํานวนอาจารยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  
อาจารยเกษียณอายุราชการที่มาชวยสอนในโรงเรียนสาธิต  และจํานวนอาจารยที่มาปฏิบัติงานงานวิจัย  และใช
นักเรียนเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนอาจารยที่มาชวยสอนและปฏิบัตงิานวิจัยในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ข-๕๒] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ความสําเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งเพ่ือพัฒนา
เปนวิทยาเขต 

 
 

หนวยงานที่ ๒  ศูนยการศึกษาอูทองทวารวด ี
๑. ความสําเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งศูนยการศึกษา      

นอกสถานที่ตั้งเพื่อพัฒนาเปนวิทยาเขต 
๒. ความสําเร็จของการดําเนินงานดานสิ่งกอสรางตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้ง      

ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งเพื่อพัฒนาเปนวิทยาเขต 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

  
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  การเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาเปนวิทยาเขต หมายถึง การดําเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพรอม
จัดตั้งศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมที่จะพัฒนาเปนวิทยาเขตใน
อนาคต ในดานงบประมาณ โครงสราง การบริหารงาน และบุคลากร อยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด และเอ้ือตอ            
การเรียนรู สรางบรรยากาศการอยูรวมกัน การสรางความสุนทรียและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการศึกษาอูทองทวารวดีตามนโยบายที่ไดรับ ซ่ึงสะทอนถึงความสําเร็จใน                  
การดําเนินงานทั้งหมดภายใตแผนงบประมาณและแผนการบริหารงานที่รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และความ    
พึงพอใจตอการใหบริการของศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี เนื่องจากการใหบริการของ ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี 
จะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีคณะกรรมการดําเนินการเตรียมความพรอมจัดตั้งศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
๒. มีแผนการบริหารงานที่ครอบคลุมการพัฒนาหนวยงาน ในดานการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ

ดําเนินงาน 
๓. มีแผนการใชงบประมาณ 
๔. มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใหบริการ โดยมีระดับความพึงพอใจอยางนอย ๓.๕๑ 
๕. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับ ภายใตแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงาน 
๖. มีการนําผลการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงแผนการบริหารงานและแผนการใชงบประมาณ 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



[ข-๕๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ความสําเร็จของการดําเนินงานดานสิ่งกอสรางตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งศูนยการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งเพ่ือพัฒนาเปนวิทยาเขต 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  หลักสูตรที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 
 

 
  
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

การดําเนินงานดานสิ่งกอสราง หมายถึง การดําเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งศูนย
การศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมที่จะพัฒนาเปนวิทยาเขตในอนาคต ใน
ดานการสิ่งกอสรางและการใชพื้นที่อยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด และเอ้ือตอการเรียนรู สรางบรรยากาศการอยู
รวมกัน การสรางความสุนทรียและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งกอสราง
ของศูนยศูนยการศึกษาอูทองทวารวดีตามนโยบายการพัฒนาหนวยงาน ซึ่งสะทอนถึงความสําเร็จในการดําเนินงาน
ทั้งหมดภายใตแผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานที่รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีคณะกรรมการดําเนินการเตรียมความพรอมจัดตั้งศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
๒. มีแผนการบริหารดานสิ่งกอสรางในดานการดําเนินงาน  
๓. แผนการใชงบประมาณ 
๔. มีแผนการบริหารจัดการพื้นที่ 
๕. มีการติดตาม ประเมินสถานะการดําเนินงานสิ่งกอสราง 
๖. มีการรายงานผลการดําเนินงานกอสรางและประมาณการที่แลวเสร็จ 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 
  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    
  การพัฒนาหลักสูตรและรับนิสิตนักศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาศูนยการศึกษา     
อูทองทวารวดี ใหมีความพรอมที่จะจัดตั้งเปนวิทยาเขต ในดานวิชาการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรที่ตองการของชุมชน โดยมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนยการศึกษาอูทองทวารวดีตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสะทอนถึงความสําเร็จในการดําเนินงาน
ทั้งหมดภายใตแผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานที่รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑการประเมิน 
  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 
 
 
 
 



[ข-๕๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยภาษาเปนหนวยงานยอยของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ความสําเร็จในการจัดตั้งงานดานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานยอยของ                      
สํานักงานอธิการบด ี

 

 
หนวยงานที่ ๓  ศูนยภาษา 
ตัวชี้วัด   ความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยภาษาเปนหนวยงานยอยของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขาย

อาเซียน 
 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

การจัดตั้งศูนยภาษา หมายถึง กระบวนการและแนวทางในการจัดตั้งและจัดกระบวนการบริหารจัดการใน
หนวยงานเพื่อพัฒนาหนวยงานดานภาษาใหเปนศูนยภาษา ซึ่งเปนสวนงานภายในของสํานักวิเทศสัมพันธและ
เครือขายอาเซียนที่ไดมาตรฐาน โดยมีหนาที่พัฒนาทักษะดานภาษาใหแกนิสิต อาจารย บุคลากร รวมทั้งพัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ  

 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการในการจัดตั้งหนวยงานและจัดระบบกลไกของหนวยงาน 
๒. มีการจัดตั้งหนวยงาน และจัดทําประกาศการบริหารจัดการหนวยงาน 
๓. มีการดําเนินการบริหารงานดานการพัฒนา/สงเสริมการสรางทักษะดานภาษาใหแกนิสิต อาจารย 
๔. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
๕. มีการนําผลการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

หนวยงานที่ ๔  หนวยงานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด   ความสําเร็จในการจัดตั้งงานดานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานยอย

ของสํานักงานอธิการบด ี
 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

  
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

การจัดตั้งหนวยงานดานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัย หมายถึง กระบวนการและแนวทางในการ
จัดตั้งและจัดกระบวนการบริหารจัดการในหนวยงานใหมีความพรอมตอการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ เพื่อรองรับ
การบริหารงานดานทรัพยสินเชิงพาณิชยใหแกมหาวิทยาลัยได 
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เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการในการจัดตั้งหนวยงานและจัดระบบกลไกของหนวยงาน 
๒. มีการจัดตั้งหนวยงาน และจัดทําประกาศการบริหารจัดการหนวยงาน 
๓. มีการดําเนินการบริหารจัดการรายไดและสิทธิประโยชนและทําใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน 
๔. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
๕. มีการนําผลการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 



 

  คณะผูจัดทํา  
  

 

 ท่ีปรึกษา  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา  เกณฑมา อธิการบดี 

 ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี  

 อาจารย ดร.เพ็ญพร   ทองคําสุก ผูชวยอธิการฝายติดตามประเมินผล  

      และประกันคุณภาพการศึกษา  

 รวบรวมขอมูล/รูปเลม  

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  

  

 ผูใหขอมูล/ภาพประกอบ  

 คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/ศูนย 

  

 ผูออกแบบปก/ขอมูลกราฟก  

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  

 สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

   

 เผยแพรโดย   

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

     โทรศัพท. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐ ตอ ๑๔๐๐  โทรสาร. ๐๒-๔๖๖-๘๐๖๐ 
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	๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ำ...
	๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       พ้นกำหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง     จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนใ...
	๑.๗  เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนคว...
	๑.๘  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง   ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ
	๑.๙  ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกร...
	๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีม...
	๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ            ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
	๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ คือ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริ...
	๓.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธร...
	๓.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน        เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ...
	๓.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
	๓.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร    ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ...
	๓.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
	๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กา...
	๓.๗  ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
	๓.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์              และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระ...
	๓.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
	๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทำงานในเชิงรุกไ...
	๔.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ/ในกำกับของรัฐ
	๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็น        ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
	๔.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย
	๔.๔  ลดความซ้ำซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาก...
	๕.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	๖.  แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่...
	๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
	๖.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
	๖.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
	มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
	๗. การกำหนดนโยบาย Reprofiling ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	กรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ เพื่อปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศ...
	๘. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓๗๐๐๐  และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยผลิ...
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดนโยบายสำคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้
	๘.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
	บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ...
	๘.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
	๘.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  การน้อมนำแนวพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาต...
	๘.๔ นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
	เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานนำสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
	๘.๕ นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา
	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
	๘.๖ นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
	ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การกำกับดูแลตัวเอง              ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
	๙.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อการรับรอง  มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเท่ากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้
	๙.๑  การพัฒนาด้านสัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ
	๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ถ้าพิจารณาจากผลการประเมิน    พบว่า ร้อยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารย์ร้อยละ ๗๗ อยู่ในระดับปริญญาโท (สัดส่วนคุณวุฒิ   ๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรกำหนดแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา...
	๙.๑.๒   สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ คน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔๔ คนต่อจำนวนนักศึกษา ๓๒,๖๒๔ (สัดส่วน ๑:๙๕) ซึ่งควรต้องวางแผนให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการพัฒนาคุณภาพแล...
	๙.๒  ระบบกลไกของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารด้านแผนงานระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน           ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ
	๙.๒.๑   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงให้เห็นการดำเนินการและผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ของคณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของแผนงานโครงการ  ทั้งปีงบประมาณและ  ...
	๙.๒.๒  พัฒนาความชัดเจนของแผนงาน โครงการกิจกรรม ในประเด็นคุณภาพ                  ทั้งองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเค...
	๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งต้องสร้างความชัดเจน  ที่สอดคล้องกับการดำเนินการทั้งด้านประกันคุณภาพและการบริหารหลักสูตร
	๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ แต่การรายงานผลการดำเนินการไม่ปรากฏการรายงานการดำเนินงานในส่วนของบัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการเรียน...
	๙.๓.๒   ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรต้องให้ความตระหนัก รับรู้และเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีการดำเนินการที่คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน    โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและถือเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพัฒน...
	๙.๔  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ     ของแหล่งที่ต้องการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ เช่น การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป...


	
	บทที่ ๑
	บทนำ
	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เป็น    แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐา...
	การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)     มีหลักการสำคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ และการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้...
	๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
	๒.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         ของสังคมโลก
	๓.  รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)             ของมหาวิทยาลัย
	๔.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ
	๕.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
	๖.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ  และปรับปรุง   ตามข้อเสนอแนะ
	๗.  เสนอ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	๘.  ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน    ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	๙.  จัดทำแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง               ๓) แผนพัฒนาวิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่สังคม ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๗) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซีย...
	เพื่อความชัดเจนในการนำแผนกลยุทธ์ฯสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมอบหมายภารกิจ     แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
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	คำอธิบายตัวชี้วัด
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	รายละเอียดตัวชี้วัด

	
	บทที่ ๕

	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน        หลายประการ โดยเฉพาะด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ...
	สำหรับข้อมูลสำคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  มีดังนี้
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และ...
	๙. กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

	
	ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒
	แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

	
	บทที่ ๓

	
	บทที่ ๒
	กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษาแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้...
	เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน    ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทำเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู...
	ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สำเ...
	ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นลำดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖   ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเ...
	วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบ...
	จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบป...
	๑. คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)
	รัฐบาล โดยการนำของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ
	๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ...
	๑.๒  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถ...
	๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย...
	๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักย...
	๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ำ...
	๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       พ้นกำหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง     จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนใ...
	๑.๗  เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนคว...
	๑.๘  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง   ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ
	๑.๙  ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกร...
	๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีม...
	๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ            ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
	๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ คือ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริ...
	๓.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธร...
	๓.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน        เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ...
	๓.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
	๓.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร    ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ...
	๓.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
	๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กา...
	๓.๗  ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
	๓.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์              และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระ...
	๓.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
	๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทำงานในเชิงรุกไ...
	๔.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ/ในกำกับของรัฐ
	๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็น        ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
	๔.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย
	๔.๔  ลดความซ้ำซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาก...
	๕.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	๖.  แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่...
	๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
	๖.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
	๖.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
	มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
	๗. การกำหนดนโยบาย Reprofiling ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	กรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ เพื่อปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศ...
	๘. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓๗๐๐๐  และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยผลิ...
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดนโยบายสำคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้
	๘.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
	บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ...
	๘.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
	๘.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  การน้อมนำแนวพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาต...
	๘.๔ นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
	เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานนำสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
	๘.๕ นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา
	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
	๘.๖ นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
	ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การกำกับดูแลตัวเอง              ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
	๙.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อการรับรอง  มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเท่ากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้
	๙.๑  การพัฒนาด้านสัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ
	๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ถ้าพิจารณาจากผลการประเมิน    พบว่า ร้อยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารย์ร้อยละ ๗๗ อยู่ในระดับปริญญาโท (สัดส่วนคุณวุฒิ   ๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรกำหนดแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา...
	๙.๑.๒   สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ คน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔๔ คนต่อจำนวนนักศึกษา ๓๒,๖๒๔ (สัดส่วน ๑:๙๕) ซึ่งควรต้องวางแผนให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการพัฒนาคุณภาพแล...
	๙.๒  ระบบกลไกของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารด้านแผนงานระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน           ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ
	๙.๒.๑   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงให้เห็นการดำเนินการและผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ของคณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของแผนงานโครงการ  ทั้งปีงบประมาณและ  ...
	๙.๒.๒  พัฒนาความชัดเจนของแผนงาน โครงการกิจกรรม ในประเด็นคุณภาพ                  ทั้งองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเค...
	๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งต้องสร้างความชัดเจน  ที่สอดคล้องกับการดำเนินการทั้งด้านประกันคุณภาพและการบริหารหลักสูตร
	๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ แต่การรายงานผลการดำเนินการไม่ปรากฏการรายงานการดำเนินงานในส่วนของบัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการเรียน...
	๙.๓.๒   ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรต้องให้ความตระหนัก รับรู้และเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีการดำเนินการที่คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน    โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและถือเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพัฒน...
	๙.๔  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ     ของแหล่งที่ต้องการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ เช่น การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป...


	
	บทที่ ๑
	บทนำ
	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เป็น    แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐา...
	การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)     มีหลักการสำคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ และการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้...
	๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
	๒.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         ของสังคมโลก
	๓.  รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)             ของมหาวิทยาลัย
	๔.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ
	๕.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
	๖.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ  และปรับปรุง   ตามข้อเสนอแนะ
	๗.  เสนอ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	๘.  ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน    ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	๙.  จัดทำแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง               ๓) แผนพัฒนาวิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่สังคม ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๗) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซีย...
	เพื่อความชัดเจนในการนำแผนกลยุทธ์ฯสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมอบหมายภารกิจ     แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
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	รายละเอียดตัวชี้วัด

	
	บทที่ ๕

	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน        หลายประการ โดยเฉพาะด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ...
	สำหรับข้อมูลสำคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  มีดังนี้
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และ...
	๙. กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

	
	ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒
	แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

	
	บทที่ ๓

	
	บทที่ ๒
	กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษาแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้...
	เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน    ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทำเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู...
	ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สำเ...
	ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นลำดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖   ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเ...
	วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบ...
	จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบป...
	๑. คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)
	รัฐบาล โดยการนำของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ
	๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ...
	๑.๒  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถ...
	๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย...
	๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักย...
	๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ำ...
	๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       พ้นกำหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง     จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนใ...
	๑.๗  เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนคว...
	๑.๘  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง   ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ
	๑.๙  ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกร...
	๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีม...
	๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ            ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
	๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ คือ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริ...
	๓.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธร...
	๓.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน        เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ...
	๓.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
	๓.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร    ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ...
	๓.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
	๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กา...
	๓.๗  ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
	๓.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์              และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระ...
	๓.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
	๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทำงานในเชิงรุกไ...
	๔.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ/ในกำกับของรัฐ
	๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็น        ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
	๔.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย
	๔.๔  ลดความซ้ำซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาก...
	๕.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	๖.  แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่...
	๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
	๖.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
	๖.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
	มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
	๗. การกำหนดนโยบาย Reprofiling ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	กรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ เพื่อปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศ...
	๘. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓๗๐๐๐  และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยผลิ...
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดนโยบายสำคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้
	๘.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
	บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ...
	๘.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
	๘.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  การน้อมนำแนวพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาต...
	๘.๔ นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
	เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานนำสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
	๘.๕ นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา
	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
	๘.๖ นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
	ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การกำกับดูแลตัวเอง              ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
	๙.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อการรับรอง  มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเท่ากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้
	๙.๑  การพัฒนาด้านสัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ
	๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ถ้าพิจารณาจากผลการประเมิน    พบว่า ร้อยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารย์ร้อยละ ๗๗ อยู่ในระดับปริญญาโท (สัดส่วนคุณวุฒิ   ๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรกำหนดแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา...
	๙.๑.๒   สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ คน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔๔ คนต่อจำนวนนักศึกษา ๓๒,๖๒๔ (สัดส่วน ๑:๙๕) ซึ่งควรต้องวางแผนให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการพัฒนาคุณภาพแล...
	๙.๒  ระบบกลไกของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารด้านแผนงานระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน           ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ
	๙.๒.๑   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงให้เห็นการดำเนินการและผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ของคณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของแผนงานโครงการ  ทั้งปีงบประมาณและ  ...
	๙.๒.๒  พัฒนาความชัดเจนของแผนงาน โครงการกิจกรรม ในประเด็นคุณภาพ                  ทั้งองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเค...
	๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งต้องสร้างความชัดเจน  ที่สอดคล้องกับการดำเนินการทั้งด้านประกันคุณภาพและการบริหารหลักสูตร
	๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ แต่การรายงานผลการดำเนินการไม่ปรากฏการรายงานการดำเนินงานในส่วนของบัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการเรียน...
	๙.๓.๒   ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรต้องให้ความตระหนัก รับรู้และเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีการดำเนินการที่คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน    โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและถือเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพัฒน...
	๙.๔  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ     ของแหล่งที่ต้องการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ เช่น การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป...


	
	บทที่ ๑
	บทนำ
	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เป็น    แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐา...
	การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)     มีหลักการสำคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ และการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้...
	๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
	๒.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         ของสังคมโลก
	๓.  รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)             ของมหาวิทยาลัย
	๔.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ
	๕.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
	๖.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ  และปรับปรุง   ตามข้อเสนอแนะ
	๗.  เสนอ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	๘.  ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน    ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	๙.  จัดทำแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง               ๓) แผนพัฒนาวิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่สังคม ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๗) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซีย...
	เพื่อความชัดเจนในการนำแผนกลยุทธ์ฯสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมอบหมายภารกิจ     แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
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	คำอธิบายตัวชี้วัด
	คำอธิบายตัวชี้วัด
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	คำอธิบายตัวชี้วัด
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	รายละเอียดตัวชี้วัด

	
	บทที่ ๕

	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน        หลายประการ โดยเฉพาะด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ...
	สำหรับข้อมูลสำคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  มีดังนี้
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และ...
	๙. กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

	
	ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒
	แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

	
	บทที่ ๓

	
	บทที่ ๒
	กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษาแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้...
	เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน    ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทำเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู...
	ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สำเ...
	ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นลำดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖   ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเ...
	วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบ...
	จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบป...
	๑. คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)
	รัฐบาล โดยการนำของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ
	๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ...
	๑.๒  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถ...
	๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย...
	๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักย...
	๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ำ...
	๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       พ้นกำหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง     จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนใ...
	๑.๗  เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนคว...
	๑.๘  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง   ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ
	๑.๙  ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกร...
	๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีม...
	๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ            ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
	๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ คือ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริ...
	๓.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธร...
	๓.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน        เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ...
	๓.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
	๓.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร    ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ...
	๓.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
	๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กา...
	๓.๗  ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
	๓.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์              และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระ...
	๓.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
	๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทำงานในเชิงรุกไ...
	๔.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ/ในกำกับของรัฐ
	๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็น        ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
	๔.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย
	๔.๔  ลดความซ้ำซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาก...
	๕.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	๖.  แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่...
	๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
	๖.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
	๖.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
	มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
	๗. การกำหนดนโยบาย Reprofiling ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	กรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ เพื่อปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศ...
	๘. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓๗๐๐๐  และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยผลิ...
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดนโยบายสำคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้
	๘.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
	บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ...
	๘.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
	๘.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  การน้อมนำแนวพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาต...
	๘.๔ นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
	เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานนำสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
	๘.๕ นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา
	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
	๘.๖ นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
	ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การกำกับดูแลตัวเอง              ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
	๙.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อการรับรอง  มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเท่ากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้
	๙.๑  การพัฒนาด้านสัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ
	๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ถ้าพิจารณาจากผลการประเมิน    พบว่า ร้อยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารย์ร้อยละ ๗๗ อยู่ในระดับปริญญาโท (สัดส่วนคุณวุฒิ   ๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรกำหนดแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา...
	๙.๑.๒   สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ คน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔๔ คนต่อจำนวนนักศึกษา ๓๒,๖๒๔ (สัดส่วน ๑:๙๕) ซึ่งควรต้องวางแผนให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการพัฒนาคุณภาพแล...
	๙.๒  ระบบกลไกของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารด้านแผนงานระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน           ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ
	๙.๒.๑   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงให้เห็นการดำเนินการและผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ของคณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของแผนงานโครงการ  ทั้งปีงบประมาณและ  ...
	๙.๒.๒  พัฒนาความชัดเจนของแผนงาน โครงการกิจกรรม ในประเด็นคุณภาพ                  ทั้งองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเค...
	๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งต้องสร้างความชัดเจน  ที่สอดคล้องกับการดำเนินการทั้งด้านประกันคุณภาพและการบริหารหลักสูตร
	๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ แต่การรายงานผลการดำเนินการไม่ปรากฏการรายงานการดำเนินงานในส่วนของบัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการเรียน...
	๙.๓.๒   ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรต้องให้ความตระหนัก รับรู้และเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีการดำเนินการที่คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน    โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและถือเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพัฒน...
	๙.๔  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ     ของแหล่งที่ต้องการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ เช่น การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป...


	
	บทที่ ๑
	บทนำ
	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เป็น    แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐา...
	การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)     มีหลักการสำคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ และการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้...
	๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
	๒.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         ของสังคมโลก
	๓.  รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)             ของมหาวิทยาลัย
	๔.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ
	๕.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
	๖.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ  และปรับปรุง   ตามข้อเสนอแนะ
	๗.  เสนอ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	๘.  ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน    ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	๙.  จัดทำแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง               ๓) แผนพัฒนาวิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่สังคม ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๗) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซีย...
	เพื่อความชัดเจนในการนำแผนกลยุทธ์ฯสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมอบหมายภารกิจ     แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
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	บทที่ ๕

	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน        หลายประการ โดยเฉพาะด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ...
	สำหรับข้อมูลสำคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  มีดังนี้
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และ...
	๙. กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

	
	ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒
	แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

	
	บทที่ ๓

	
	บทที่ ๒
	กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษาแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้...
	เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน    ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทำเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู...
	ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สำเ...
	ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นลำดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖   ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเ...
	วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบ...
	จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบป...
	๑. คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)
	รัฐบาล โดยการนำของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ
	๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ...
	๑.๒  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถ...
	๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย...
	๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักย...
	๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ำ...
	๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       พ้นกำหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง     จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนใ...
	๑.๗  เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนคว...
	๑.๘  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง   ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ
	๑.๙  ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกร...
	๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีม...
	๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ            ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
	๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ คือ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริ...
	๓.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธร...
	๓.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน        เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ...
	๓.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
	๓.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร    ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ...
	๓.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
	๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กา...
	๓.๗  ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
	๓.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์              และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระ...
	๓.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
	๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทำงานในเชิงรุกไ...
	๔.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ/ในกำกับของรัฐ
	๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็น        ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
	๔.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย
	๔.๔  ลดความซ้ำซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาก...
	๕.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	๖.  แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่...
	๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
	๖.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
	๖.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
	มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
	๗. การกำหนดนโยบาย Reprofiling ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	กรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ เพื่อปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศ...
	๘. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓๗๐๐๐  และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยผลิ...
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดนโยบายสำคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้
	๘.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
	บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ...
	๘.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
	๘.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  การน้อมนำแนวพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาต...
	๘.๔ นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
	เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานนำสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
	๘.๕ นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา
	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
	๘.๖ นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
	ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การกำกับดูแลตัวเอง              ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
	๙.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อการรับรอง  มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเท่ากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้
	๙.๑  การพัฒนาด้านสัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ
	๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ถ้าพิจารณาจากผลการประเมิน    พบว่า ร้อยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารย์ร้อยละ ๗๗ อยู่ในระดับปริญญาโท (สัดส่วนคุณวุฒิ   ๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรกำหนดแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา...
	๙.๑.๒   สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ คน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔๔ คนต่อจำนวนนักศึกษา ๓๒,๖๒๔ (สัดส่วน ๑:๙๕) ซึ่งควรต้องวางแผนให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการพัฒนาคุณภาพแล...
	๙.๒  ระบบกลไกของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารด้านแผนงานระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน           ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ
	๙.๒.๑   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงให้เห็นการดำเนินการและผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ของคณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของแผนงานโครงการ  ทั้งปีงบประมาณและ  ...
	๙.๒.๒  พัฒนาความชัดเจนของแผนงาน โครงการกิจกรรม ในประเด็นคุณภาพ                  ทั้งองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเค...
	๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งต้องสร้างความชัดเจน  ที่สอดคล้องกับการดำเนินการทั้งด้านประกันคุณภาพและการบริหารหลักสูตร
	๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ แต่การรายงานผลการดำเนินการไม่ปรากฏการรายงานการดำเนินงานในส่วนของบัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการเรียน...
	๙.๓.๒   ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรต้องให้ความตระหนัก รับรู้และเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีการดำเนินการที่คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน    โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและถือเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพัฒน...
	๙.๔  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ     ของแหล่งที่ต้องการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ เช่น การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป...


	
	บทที่ ๑
	บทนำ
	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เป็น    แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐา...
	การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)     มีหลักการสำคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ และการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้...
	๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
	๒.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         ของสังคมโลก
	๓.  รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)             ของมหาวิทยาลัย
	๔.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ
	๕.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
	๖.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ  และปรับปรุง   ตามข้อเสนอแนะ
	๗.  เสนอ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	๘.  ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน    ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	๙.  จัดทำแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง               ๓) แผนพัฒนาวิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่สังคม ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๗) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซีย...
	เพื่อความชัดเจนในการนำแผนกลยุทธ์ฯสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมอบหมายภารกิจ     แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
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	บทที่ ๒
	กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษาแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้...
	เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน    ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทำเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู...
	ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สำเ...
	ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นลำดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖   ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเ...
	วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบ...
	จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบป...
	๑. คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)
	รัฐบาล โดยการนำของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ
	๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ...
	๑.๒  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถ...
	๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย...
	๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักย...
	๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ำ...
	๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       พ้นกำหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง     จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนใ...
	๑.๗  เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนคว...
	๑.๘  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง   ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ
	๑.๙  ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกร...
	๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีม...
	๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ            ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
	๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ คือ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริ...
	๓.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธร...
	๓.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน        เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ...
	๓.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
	๓.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร    ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ...
	๓.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
	๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กา...
	๓.๗  ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
	๓.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์              และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระ...
	๓.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
	๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทำงานในเชิงรุกไ...
	๔.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ/ในกำกับของรัฐ
	๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็น        ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
	๔.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย
	๔.๔  ลดความซ้ำซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาก...
	๕.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	๖.  แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่...
	๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
	๖.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
	๖.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
	มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
	๗. การกำหนดนโยบาย Reprofiling ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	กรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ เพื่อปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศ...
	๘. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓๗๐๐๐  และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยผลิ...
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดนโยบายสำคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้
	๘.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
	บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ...
	๘.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
	๘.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  การน้อมนำแนวพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาต...
	๘.๔ นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
	เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานนำสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
	๘.๕ นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา
	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
	๘.๖ นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
	ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การกำกับดูแลตัวเอง              ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
	๙.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อการรับรอง  มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเท่ากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้
	๙.๑  การพัฒนาด้านสัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ
	๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ถ้าพิจารณาจากผลการประเมิน    พบว่า ร้อยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารย์ร้อยละ ๗๗ อยู่ในระดับปริญญาโท (สัดส่วนคุณวุฒิ   ๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรกำหนดแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา...
	๙.๑.๒   สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ คน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔๔ คนต่อจำนวนนักศึกษา ๓๒,๖๒๔ (สัดส่วน ๑:๙๕) ซึ่งควรต้องวางแผนให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการพัฒนาคุณภาพแล...
	๙.๒  ระบบกลไกของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารด้านแผนงานระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน           ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ
	๙.๒.๑   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงให้เห็นการดำเนินการและผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ของคณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของแผนงานโครงการ  ทั้งปีงบประมาณและ  ...
	๙.๒.๒  พัฒนาความชัดเจนของแผนงาน โครงการกิจกรรม ในประเด็นคุณภาพ                  ทั้งองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเค...
	๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งต้องสร้างความชัดเจน  ที่สอดคล้องกับการดำเนินการทั้งด้านประกันคุณภาพและการบริหารหลักสูตร
	๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ แต่การรายงานผลการดำเนินการไม่ปรากฏการรายงานการดำเนินงานในส่วนของบัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการเรียน...
	๙.๓.๒   ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรต้องให้ความตระหนัก รับรู้และเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีการดำเนินการที่คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน    โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและถือเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพัฒน...
	๙.๔  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ     ของแหล่งที่ต้องการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ เช่น การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป...
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