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ค ำน ำ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพ
มาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)    
ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา โชบาย ทั้งนี้ จากผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุม สัมมนาทบทวนงานนโยบาย     
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นเลิศ         
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศและก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

  การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี    
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ที่กรุณาแลกเปลี่ยนประสบการณ์       
อันทรงคุณค่า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี       
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕” จะเป็นเข็มทิศน าทางให้ทุกหน่วยงานร่วมมือ ร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ               
ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ 

    
 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
                          พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ ซึ่งแนวทางการจัดท าแผน             
ยุทธศาสตร์ได้น ากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย
และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนดังกล่าว รวมท้ังแนวคิดและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ที่ได้จากสภามหาวิทยาลัยมาทบทวนนโยบาย (Retreat) โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับนี้ ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นแผนที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย            
สู่คุณภาพความเป็นเลิศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          
การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล” มีพันธกิจหลักในการด าเนินงาน 
๕ ประการ ได้แก่ ๑) พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๒) พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิต
บัณฑิต ๓) เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน และชุมชน    
๔) อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล และ ๕) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี  และมีความเป็นไทย” กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  มีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าหมาย 
  ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒. ด้านสังคม 
  ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. มีการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย 

๒. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น         
ในรูปแบบการบริการแบบเกิดรายได้ 

๓. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อม และศักยภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการ โดยการใช้ความรู้
จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
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กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. การอบรมความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สูงวัย ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น 

๒. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๓. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนวพระราชด าริให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ
เรียนการสอน 

๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ให้สอดคล้อง

กับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
๔. การประเมินความรู้ของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน  
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 เป้าหมาย 

๑. การผลิตครูระบบปิดและระบบเปิด 
๒. การพัฒนาศักยภาพครู 
๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธ์ที่  ๑ ผลิตครูที่ ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัต ลักษณ์ที่ โดดเด่น                 
(ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. คัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครูในแต่ละสาขาวิชา 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๓. สนับสนุนให้ทุหหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. การอบรมความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สูงวัย ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น 

๒. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๓. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนวพระราชด าริให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ
เรียนการสอน 

๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ให้สอดคล้อง

กับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
๔. การประเมินความรู้ของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน  
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 เป้าหมาย 

๑. การผลิตครูระบบปิดและระบบเปิด 
๒. การพัฒนาศักยภาพครู 
๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธ์ที่  ๑ ผลิตครูที่ ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัต ลักษณ์ที่ โดดเด่น                 
(ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. คัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครูในแต่ละสาขาวิชา 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๓. สนับสนุนให้ทุหหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ง 
 

 

๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร /บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ             
การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์

เป็นไปตามที่ก าหนด 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาให้นักเรียน เป็นคนดี    

คนเก่ง และเป็นสุข 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive English 

Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา) 
๓. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของ

คณะครุศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
๒. พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษาได้ 
๓. จัดตั้งคลินิควิจัย 
๔. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive English 

Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา) *ซ้ ากับกลยุทธ์ที่ ๒ 
๕. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของครูสู่การพัฒนายกระดับวิทยฐานะ 
๖. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐาน     

ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น       
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 เป้าหมาย 

๑. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๒. พัฒนาอาจารย์ 
๓. คุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างและหรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
๓. พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการบนฐานความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง     

ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สังคม และการท างานในศตวรรษที่ ๒๑ 



จ 
 

 

๔. พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 

๕. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนบนฐานความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

๖. ส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  และ/หรือองค์กร
วิชาชีพ 

๒. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพในระดับดี
ขึ้นไป 

๓. การจัดให้มีระบบสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามความเป็นเลิศของหลักสูตร 
๔. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้ได้ทั้งความรู้ทั้งเชิง

ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเน้นการวิจัยเป็นฐาน  
๕. พัฒนากระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละศาสตร์ของความเป็นเลิศ 
๖. สร้าง เครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ                

อย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษ  
๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืนๆ 

และเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสรา้งศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. วางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ                 

ให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
๓. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชการให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ และ

 เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือ
ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยทีม่ีคุณภาพสูค่วาม

เป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยท้ังในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย 
 
 



จ 
 

 

๔. พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 

๕. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนบนฐานความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

๖. ส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  และ/หรือองค์กร
วิชาชีพ 

๒. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพในระดับดี
ขึ้นไป 

๓. การจัดให้มีระบบสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามความเป็นเลิศของหลักสูตร 
๔. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้ได้ทั้งความรู้ทั้งเชิง

ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเน้นการวิจัยเป็นฐาน  
๕. พัฒนากระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละศาสตร์ของความเป็นเลิศ 
๖. สร้าง เครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ                

อย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษ  
๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืนๆ 

และเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสรา้งศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. วางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ                 

ให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
๓. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชการให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ และ

 เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือ
ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยทีม่ีคุณภาพสูค่วาม

เป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย 
 
 

ฉ 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
๔. ก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น  

ให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 
๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์

เป็นไปตามที่ก าหนด 
๗. สร้างกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 เป้าหมาย 

๑. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 
๒. ระบบฐานข้อมูล 
๓. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๔. พัฒนาเครือข่าย 
๕. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 

๒. ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้และบริการ
วิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน 

๓. มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ท าปฏิญญา
ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและ

สอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ  
๒. พัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคุลม 
๓. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   
๔. เพื่อพัฒนาระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ     

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สนับสนุน 

สร้างเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. พัฒนา และส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. พัฒนา การให้บริการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน      
อย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ 

๒. ส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกนั 
๓. มหาวิทยาลัยมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถ่ิน ในการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง 
๓. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร  
๔. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

ของบุคลากร 
๕. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ    

ได้มาตรฐานสากล  
๖. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและการจัดตั้งวิทยาเขต 
๗. พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวนสมุนไพร  ศูนย์การฝึก

ประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  
๘. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงาน         

ที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๙. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมายให้
ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบ         
และต่อเนื่อง และน าสู่การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 

 
 
 

สารบัญ 
   

  หน้า 
ค าน า  ก 
บทสรุปผูบ้ริหาร  ข 
สารบัญ  ซ 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 หลักการและเหตุผล ๑ 
 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ๒ 
 วัตถุประสงค์และข้อมูลส าคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์ ๓ 
 กระบวนการทบทวนแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 
๓ 

 การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัต ิ ๔ 
 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ 
   

บทที่ ๒ กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ๙ 
 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา    ๙ 
 สาระส าคัญเพื่อการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๓ 

   
บทที่ ๓ ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ๓๓ 

 ผลการด าเนนิงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๓ 
 การประเมินสภาพการณ์ปัจจบุนัและแนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัย ๕๒ 
 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕๔ 

 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี   
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ 

๕๕ 

 แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategic Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๕๖ 

   
บทที่ ๔ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๕๙ 
 ปรัชญา คติพจนป์ระจ ามหาวิทยาลัย ๕๙ 
 ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๕๙ 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต ๖๐ 
 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยมร่วม ๖๐ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๖๑ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ๖๑ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ๖๖ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต 

     บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเดน่ บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
๗๑ 

  ยุทธศาสตร์ที ่๔ : การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ ๗๘ 



ช 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สนับสนุน 

สร้างเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. พัฒนา และส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. พัฒนา การให้บริการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน      
อย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ 

๒. ส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกนั 
๓. มหาวิทยาลัยมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง 
๓. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร  
๔. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

ของบุคลากร 
๕. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ    

ได้มาตรฐานสากล  
๖. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและการจัดตั้งวิทยาเขต 
๗. พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวนสมุนไพร  ศูนย์การฝึก

ประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  
๘. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงาน         

ที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๙. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมายให้
ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบ         
และต่อเนื่อง และน าสู่การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 

 
 
 

สารบัญ 
   

  หน้า 
ค าน า  ก 
บทสรุปผูบ้ริหาร  ข 
สารบัญ  ซ 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 หลักการและเหตุผล ๑ 
 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ๒ 
 วัตถุประสงค์และข้อมูลส าคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์ ๓ 
 กระบวนการทบทวนแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 
๓ 

 การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ ๔ 
 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ 
   

บทที่ ๒ กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ๙ 
 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา    ๙ 
 สาระส าคัญเพื่อการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๓ 

   
บทที่ ๓ ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ๓๓ 

 ผลการด าเนนิงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๓ 
 การประเมินสภาพการณ์ปัจจบุนัและแนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัย ๕๒ 
 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕๔ 

 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี   
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ 

๕๕ 

 แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategic Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๕๖ 

   
บทที่ ๔ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๕๙ 
 ปรัชญา คติพจนป์ระจ ามหาวิทยาลัย ๕๙ 
 ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๕๙ 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต ๖๐ 
 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยมร่วม ๖๐ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๖๑ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ๖๑ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ๖๖ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต 

     บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเดน่ บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
๗๑ 

  ยุทธศาสตร์ที ่๔ : การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ ๗๘ 



 
ฌ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 
 

 
  หน้า 
บทที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ๘๕ 
  การวัดผลการด าเนินงานตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัย ๘๗ 
  การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ๘๗ 
  การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร ์ ๘๗ 
  การก ากับการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย ๘๘ 
   
ภาคผนวก ๙๑ 

ภาคผนวก ก  ค าสัง่คณะกรรมการจัดท าการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ๙๒ 
ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ๑๐๐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ข-๑ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พฒันาศักยภาพการผลิตและพฒันาครู การวิจัย และนวตักรรม ข-๑๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต             

                      ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ 
ข-๒๒ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ ข-๓๙ 
 
 

 
ฌ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 
 

 
  หน้า 
บทที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ๘๕ 
  การวัดผลการด าเนินงานตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัย ๘๗ 
  การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ๘๗ 
  การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร ์ ๘๗ 
  การก ากับการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย ๘๘ 
   
ภาคผนวก ๙๑ 

ภาคผนวก ก  ค าสัง่คณะกรรมการจัดท าการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ๙๒ 
ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ๑๐๐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ข-๑ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พฒันาศักยภาพการผลิตและพฒันาครู การวิจัย และนวตักรรม ข-๑๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต             

                      ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ 
ข-๒๒ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ ข-๓๙ 
 
 







1
๑ 

 

 

 บทที่ ๑ 
บทน ำ 

  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร

จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับสถานภาพ
ภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็น
เครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปฏิบัติภารกิจส าคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการเป็นแหล่ง
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ การด าเนินงานดังกล่าวจะสะท้อนภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็น
ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๓ มาตรา ๑๔ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ได้สิ้นสุด
ระยะเวลาลง จากเหตุที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพื่อถ่ายทอดไปสู่แผนยุทธศาสตร์    
ทั้ง ๔ ระยะ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้อยู่ในระยะที่ ๑ ซึ่งมีก าหนดใช้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี   
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ 
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตลอดจน
นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์อ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยส าหรับหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

๑. หลักการและเหตุผล  
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ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้น าข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาใช้ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คร้ังนี้
อีกด้วย  
 

 
 

 การสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านอาจารย์และบุคลากร 
 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ ท้ังอาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนการจัดท าผลงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอนให้เกิดในทุกหลักสูตร โดยด าเนินการท างานวิจัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 

 ด้านคุณภาพนักศึกษา 
 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม และสื่อการสอน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย     
ให้มากขึ้น สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ทักษะส าคัญในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และ
เน้นการจัดกิจกรรม/โครงการปลูกฝังเสริมสร้างอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” เป็น
รูปธรรมให้มากข้ึน 

 ด้านหลักสูตร 
 สร้างและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างชาติให้มากกว่าที่มีอยู่ และส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาอบรมทั้งอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม เด็จ
เจ้าพระยา และเพื่อการหารายได้จากบุคลากรในองค์กรภายนอก 

 ด้านบริหารจัดการ 
 จัดตั้งส านักวิชาการเพื่อท าหน้าที่ด้านการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ
โดยเฉพาะด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ ด้านการน าเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ด้านพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน และด้านการเขียนโครงร่างขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวน ๑ ล้านบาทขึ้นไป และด าเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาการท างานให้เหมาะสม      
และเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรและต่อมหาวิทยาลัย 

 ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 มุ่งเน้นการปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนว
พระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ โดยการปรับตัวชี้วัดในแผนให้สะท้อนผลงาน คุณภาพของงาน และความคุ้มค่า     
ด้านงบประมาณ เพื่อการเตรียมพร้อมการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก Digital และการลดลงของประชากร
ในวัยเด็ก เน้นการสร้างกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร MORALITY เพื่อน าไปสู่การเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

๒. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
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เน้นการจัดกิจกรรม/โครงการปลูกฝังเสริมสร้างอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” เป็น
รูปธรรมให้มากข้ึน 

 ด้านหลักสูตร 
 สร้างและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างชาติให้มากกว่าที่มีอยู่ และส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาอบรมทั้งอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม เด็จ
เจ้าพระยา และเพื่อการหารายได้จากบุคลากรในองค์กรภายนอก 

 ด้านบริหารจัดการ 
 จัดตั้งส านักวิชาการเพื่อท าหน้าที่ด้านการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ
โดยเฉพาะด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ ด้านการน าเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ด้านพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน และด้านการเขียนโครงร่างขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวน ๑ ล้านบาทขึ้นไป และด าเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาการท างานให้เหมาะสม      
และเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรและต่อมหาวิทยาลัย 

 ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 มุ่งเน้นการปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนว
พระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ โดยการปรับตัวชี้วัดในแผนให้สะท้อนผลงาน คุณภาพของงาน และความคุ้มค่า     
ด้านงบประมาณ เพื่อการเตรียมพร้อมการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก Digital และการลดลงของประชากร
ในวัยเด็ก เน้นการสร้างกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร MORALITY เพื่อน าไปสู่การเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

๒. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 
 

๓ 
 

 

 
 
  

 
การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

ได้มุ่งเน้นการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
สร้างความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้ 

๑.  เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ           
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และให้การพัฒนา
อุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 

๒.  เพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกันของแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรมีแรงบันดาลใจ
มีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ  

๓.  เพื่อใช้เป็นกรอบในการท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานในระดับ
คณะ ส านัก และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตในสาขา          
ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน 

๕.  เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๖.  เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและผลงานของส่วนงานให้
เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 

 
การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ มีหลักการส าคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ และการร่วมคิดร่วมท า
อย่างเป็นระบบ ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี         
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาแผนต่างๆ มีดังนี้ 

๑. รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 
๒. น าข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย มาประกอบการใช้ใน
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 

๓. ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         
ของสังคมโลก 

๔.  รับฟั งความคิด เห็นจากประชาคม  เกี่ ยวกับการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)             
ของมหาวิทยาลัย 

๕.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 

๓. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
 

๔. กระบวนการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 
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๔ 

 

 

๖.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
๗.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และปรับปรุง   
ตามข้อเสนอแนะ 

๘.  เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
๙.  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เก่ียวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน    

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๑๐. จัดท าแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ  ๑ ) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ ยง               

๓) แผนพัฒนาวิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่สังคม ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๗) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนและนานาชาติ ๘) แผนพัฒนาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๙) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๑๐) แผนการบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์                   
๑๑) แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ๑๒) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓) แผนพัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม และ ๑๔) แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งก าหนดให้มีลักษณะเป็น
แผนระยะยาว ๕ ปี และแผนประจ าปี อีกทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณในระดับหน่วยงาน  
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

 
 

เพื่อความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมอบหมายภารกิจ     
แก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนงาน   
ในยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด  โดยสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานและ
เน้นการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในลักษณะคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

๒. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง         
ให้หน่วยงานด าเนินงานภายใต้แนวทางการด าเนินงานและเป้าประสงค์ที่ก าหนด โดยในการอนุมัติงบประมาณ               
เพื่อด าเนินการตามมาตรการต่างๆ จะต้องเป็นโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ        
ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 

๓. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อ
การติดตามผล เมื่อคณะและหน่วยงานเสนอโครงการ แผนงานและผ่านการอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะวางระบบใน
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

๔. หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปขีองหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามโครงการ/แผนงานต่างๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๕. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ คร้ัง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการด าเนินงานรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ                         

๕. การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
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๖.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
๗.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และปรับปรุง   
ตามข้อเสนอแนะ 

๘.  เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
๙.  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เก่ียวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน    

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๑๐. จัดท าแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ  ๑ ) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ ยง               

๓) แผนพัฒนาวิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่สังคม ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๗) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนและนานาชาติ ๘) แผนพัฒนาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๙) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๑๐) แผนการบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์                   
๑๑) แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ๑๒) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓) แผนพัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม และ ๑๔) แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งก าหนดให้มีลักษณะเป็น
แผนระยะยาว ๕ ปี และแผนประจ าปี อีกทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณในระดับหน่วยงาน  
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

 
 

เพื่อความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมอบหมายภารกิจ     
แก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนงาน   
ในยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด  โดยสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานและ
เน้นการด าเนินงานท่ีมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในลักษณะคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

๒. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง         
ให้หน่วยงานด าเนินงานภายใต้แนวทางการด าเนินงานและเป้าประสงค์ที่ก าหนด โดยในการอนุมัติงบประมาณ               
เพื่อด าเนินการตามมาตรการต่างๆ จะต้องเป็นโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ        
ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 

๓. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อ
การติดตามผล เมื่อคณะและหน่วยงานเสนอโครงการ แผนงานและผ่านการอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะวางระบบใน
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

๔. หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปขีองหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามโครงการ/แผนงานต่างๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๕. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ คร้ัง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการด าเนินงานรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ                         

๕. การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ

๕ 
 

 

สภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี     
ของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงาน โดยด าเนินการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินว่าคณะและหน่วยงานด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการด าเนินการนั้น สนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้รับ
จากการติดตามประเมินผลจะน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็น
ข้อมูลปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร      
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 

 
 
 
 
 ๑. ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในสังคมไทยและสังคมโลก เหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓. เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นเลิศ
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 เพื่ อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี            
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับ ดังนี้ 

๖. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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๖ 
 

     หมายเหตุ        
     ๑. หน่วยงานตามกรอบใน พรบ.      
              

     ๒. หน่วยงานท่ีจัดต้ังในมหาวิทยาลัย       
               

     ๓. หน่วยงานท่ีเตรียมการจัดต้ังขึ้นใหม่รองรับยุทธศาสตร์       

 

 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๑ การจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร ์

กองคลัง 

โครงสรา้งมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับและขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร ์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส ำนักงำนคณบดี 

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กองกลำง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

กองนโยบำยและแผน 

กองบริหำรงำนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ภำษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 กองอำคำรสถำนท่ี 
และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลยัการดนตร ี

บัณฑิตวิทยาลยั 
 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี
 

 หน่วยงำนบริหำรรำยได้
ผลประโยชน์มหำวิทยำลัย 

โรงเรียนสาธติ 
 

๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สภามหาวิทยาลัย 

ให้นโยบาย 

อนุมัติ 
ก ากับ/ติดตาม 

การจัดท าแผนของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

และหน่วยงานต่างๆ 

กรอบแนวทางการจัดการศึกษาระดับชาติ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

SWOT 
ข้อมูลต่างๆ 

แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
๔ ยุทธศาสตร์ 

๖ ภารกิจ 

การขอตั้ง/จัดสรรงบประมาณ 
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ 

ให้บรรลุเป้าหมาย จุดเน้น 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ตามแผน 

การติดตามผลการด าเนินตาม
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  

ท่ีก าหนด 

- แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (หน่วยงาน) 
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ ๑ ปี  

(มบส. หน่วยงาน) 
- แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี

(มบส. หน่วยงาน) 
 
 

- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณรายได้ ของ มบส. 

 
 

- จัดท าระเบียบ ประกาศ 
ที่ก าหนดวิธีการ แนวทาง 

- ก าหนดช่วงเวลา 
 
 

- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

- แผนต่างๆ (แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต แผนบริการวิชาการสู่สังคม แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและการเผยแพร่ 
แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนและนานาชาติ แผนพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนการบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ 
แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา             
สู่ความเป็นเลิศ) 
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๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สภามหาวิทยาลัย 

ให้นโยบาย 

อนุมัติ 
ก ากับ/ติดตาม 

การจัดท าแผนของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

และหน่วยงานต่างๆ 

กรอบแนวทางการจัดการศึกษาระดับชาติ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

SWOT 
ข้อมูลต่างๆ 

แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
๔ ยุทธศาสตร์ 

๖ ภารกิจ 

การขอตั้ง/จัดสรรงบประมาณ 
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ 

ให้บรรลุเป้าหมาย จุดเน้น 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ตามแผน 

การติดตามผลการด าเนินตาม
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  

ท่ีก าหนด 

- แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (หน่วยงาน) 
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ ๑ ปี  

(มบส. หน่วยงาน) 
- แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี

(มบส. หน่วยงาน) 
 
 

- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณรายได้ ของ มบส. 

 
 

- จัดท าระเบียบ ประกาศ 
ที่ก าหนดวิธีการ แนวทาง 

- ก าหนดช่วงเวลา 
 
 

- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

- แผนต่างๆ (แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต แผนบริการวิชาการสู่สังคม แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและการเผยแพร่ 
แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนและนานาชาติ แผนพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนการบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ 
แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา             
สู่ความเป็นเลิศ) 
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๙ 

 

 บทที่ ๒ 
กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕            

เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นภายใต้กรอบและแนวคิดที่ส าคัญคือ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ “สร้างความเป็นเลิศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน” การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งเน้นในการจัดท าโดยการทบทวนแผนกลยุทธ์เดิม
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ 
ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผน
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  และผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบกับนโยบายของท่าน
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน ตามบริบทของสังคมในการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษา
แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง
โรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยาภาสกร
วงศ์เสนาบดี กระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์        
(ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ 
เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”       
ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬามงกุฏ การแต่งกาย นุ่งผ้าสีครามแก่ เสื้อขาว  มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่    
คร้ันต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ท าให้สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่ต าบลไผ่สิงโต 
ปทุมวัน ข้างวังสระปทุม จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลงในขณะนั้น เนื่องจากการศึกษาระหว่างหัวเมือง                   
กับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล้ ากันมาก  เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน  กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ  เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” ส าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพ     
เพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๖ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหลวงบ าเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งการจัดการศึกษาฝึกหัดครู
ระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากขึ้น  จึงท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่นี่ลดน้อยลง 
ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูงควรจัดเป็นโรงเรียนประจ า จึงให้ย้าย
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครู  ฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า 
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก” เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ มีขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่และต่อมาเรียกว่า 
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” พ.ศ.๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ   
ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.๒๔๕๘ จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่    

๑. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
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๑๐ 

 

 

(กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) ท าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยม 
ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม         
พ.ศ. ๒๔๕๘ รับนักเรียนประจ าโดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม
วัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล      
เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต สีประจ าโรงเรียน คือ   
ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ส.  มีคติพจน์ประจ าโรงเรียนคือ “สจฺจ เว อมตา วาจา” และตราประจ า
โรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ที่กล่าวมานี้      
เป็นรากฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน  
 เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน    
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถท าเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิ เศษ
ศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้น ได้เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการ                            
เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจ านวนน้อย ดังนั้นสถานที่   
ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ    
ยังได้มอบที่ดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและห้องเรียน และได้
ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.๗  –  ม.๘) 
 ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          
อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และได้เปิดสอนหลักสูตร
ประโยคครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๙๙ ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  
 ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นล าดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖   
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา  ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๒๗ จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการอ่ืน
เพิ่มข้ึนได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี  นับเป็น
การขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่ม 
กับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง ๖ แห่ง เรียกชื่อว่า “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”  
 วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ 
“วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถ      
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
 จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา         
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๑๐ 

 

 

(กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) ท าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยม 
ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม         
พ.ศ. ๒๔๕๘ รับนักเรียนประจ าโดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม
วัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล      
เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต สีประจ าโรงเรียน คือ   
ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ส.  มีคติพจน์ประจ าโรงเรียนคือ “สจฺจ เว อมตา วาจา” และตราประจ า
โรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ที่กล่าวมานี้      
เป็นรากฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน  
 เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน    
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถท าเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิ เศษ
ศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้น ได้เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการ                            
เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจ านวนน้อย ดังนั้นสถานที่   
ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ    
ยังได้มอบที่ดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและห้องเรียน และได้
ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.๗  –  ม.๘) 
 ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          
อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และได้เปิดสอนหลักสูตร
ประโยคครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๙๙ ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  
 ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นล าดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖   
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา  ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๒๗ จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการอ่ืน
เพิ่มข้ึนได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี  นับเป็น
การขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่ม 
กับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง ๖ แห่ง เรียกชื่อว่า “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”  
 วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ 
“วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถ      
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
 จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา         

๑๑ 
 

 

จึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตนักศึกษา    
ทุกคนที่ได้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้  

              
 
 
              ปี ๒๔๔๖                             ปี ๒๔๔๙                             ปี ๒๕๐๑                            ปี ๒๕๓๕                              ปี ๒๕๔๗ 
       “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก”         “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จ”      “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”      “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”           
                                    (ต่อมาปี ๒๔๘๔ ใช้ชื่อ”โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
 

            ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
   สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นมหาบุรุษของไทยที่สร้างคุณประโยชน์            
แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบริเวณโดยรอบเคยเป็นจวนและ
ที่ดิน ของท่านมาก่อน  ทุก ๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูนท่านโดยขนานนามท่านว่า “เจ้าพ่อ” 
และเรียกตนเองว่า “ลูกสุริยะ” เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นตราประจ าตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอดสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจัน             
เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๕๑ มีพี่น้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๙ คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเป็นเสนาบดีคนส าคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและได้รับ
ราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชาการต่างๆ เป็น
อย่างดี เนื่องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และว่าการปกครอง  หัวเมืองชายฝั่ง
ทะเลมาก่อน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและอ่านต ารา
ภาษาอังกฤษในสมัยนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว ท่านได้คบหากับชาวตะวันตกที่เข้ามาประเทศไทยในสมัยนั้น   โดยเฉพาะ
หมอบรัดเลย์ ท่านยังเป็นบุคคลส าคัญในการเจรจาและท าสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔  โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการต่อเรือแบบฝรั่ง จนสามารถต่อเรือก าปั่น     
ขนาดใหญ่ เป็นจ านวนมากหลายล า ท่านยังมีความสนใจในความรู้อ่ืน เช่น วรรณคดี การค้า การปกครอง เป็นต้น 
 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ ๒ และรับราชการมา       
โดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕  ที่ต าแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ในสมัยรัชกาลที่ 
๔ และด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕  ยังทรงพระเยาว์ ภายหลังจากที่ลาออกจากราชการ
ในบั้นปลายชีวิตท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย นับเป็นมหาบุรุษคนส าคัญของ
ประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงดังบันทึกของ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง ทูตอังกฤษ     
ที่เข้ามาติดต่อกับคนไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔  ซึ่งกล่าวว่า “เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ คนนี้ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยาหรือคน
รักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู้การล้ าหน้าคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี ้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัยอย่าง
ผู้ดีและรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระทัยและยกย่องเกียรติ
คุณของท่านว่า “ครั้นถึงราชกาลปัจจุบัน ได้รับต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัย
เที่ยงธรรม ซื่อตรงแลมิได้แลเกรงผู้ใดจะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใดจะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกันและเป็นแบบอย่าง
ต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน” 
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               ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี ๒ วงซ้อนกัน
ภ าย ใน เป็ น ต ร า พ ระ ร า ช ลั ญ จ ก รป ระ จ า พ ระ อ งค์ รั ช ก า ล ที่  ๙                    
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ภายนอกเป็นชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย
ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ 

 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น มีบุตรและธิดารวมกัน ๔  คนในบั้นปลาย
ชีวิตของท่าน มักจะพักอยู่เมืองราชบุรี  และถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมบนเรือที่ปากคลองกระทุ่มแบน จังหวัดราชบุรี       
รวมอายุ ๗๔ ปี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๒๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดพิธีร าลึก       
ถึงท่านในวันที่ ๑๙  มกราคม ของทุกปี เรียกว่า “วันคล้ายวันพิราลัย” สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงเป็น
ศูนย์รวมของทุกคนในสถาบันแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณความดีทั้งปวง และความสามัคคีต่อกันเพื่อเทิดทูนเกียรติ       
ของท่านตลอดไป 

           ปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ทุกท่านที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะแลเห็นอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรม              
มหาศรีสุริยวงศ์ เป็นสง่าของสถาบัน  อนุสาวรีย์แห่งนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙  และส าเร็จ
เรียบร้อยในปีต่อมา คือ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๐  ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่าของสถาบันทุกรุ่น ทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้สละ
ก าลังกายก าลังใจและก าลังทรัพย์ ด้วยความศรัทธาแรงกล้าจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้คือ เพื่อร าลึกถึงพระคุณ   
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และเทิดทูนเผยแพร่เกียรติประวัติของท่าน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นเครื่อง
ผูกพันยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  การจัดสร้างอนุสาวรีย์ “สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งเมื่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ แล้วสถาบันยังได้น าเงินที่เหลือ
จากการบริจาคมาจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้ และได้ด าเนินงาน     
มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้น าเงินที่เหลือจากการบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าว มาบูรณะและก่อสร้าง       
ปูชนียสถานที่ส าคัญ อีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ ศาลสมเด็จฯ  “ศาลสมเด็จฯ 
หรือ ศาลเจ้าพ่อ”เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปปั้นคร่ึงองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าตึก
วิเศษศุภวัตร์หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือมีอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์    
ของศาลสมเด็จฯ เป็นที่ประจักษ์กันดีในบรรดาลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีความเคารพศรัทธาในสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ นอกจากนี้ยังมี “ศาลเก่าหรือศาลเจ้าที่” ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังตึกวิเศษศุภวัตร์มีลักษณะคล้าย
ศาลพระภูมิ  ตั้ งอยู่บนภูเขาขนาดเล็กที่ก่อสร้างขึ้นมา สูงจากพื้นดินประมาณ ๓ เมตร เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๔๔  
คณะกรรมการด าเนินการก่อสร้างอาคารประถมสาธิต ได้ท าพิธีเคลื่อนย้ายไปสร้างไว้หน้าอาคารประถมสาธิต          
ซึ่งมีความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
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ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

   

                                                  

 

 

๑๓ 
 

 

 สีในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่า ดังนี้ 
 
 

 สีน้ าเงิน มีความหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 
 

 สีเขียว มีความหมายแทนแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 
   

 สีทอง มีความหมายแทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 
   

 สีส้ม มีความหมายแทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
  

 สีขาว มีความหมายแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
                      มหาภูมิพลอดุลยเดช 

สีประจ ามหาวิทยาลัย  
 

       “ม่วง – ขาว” เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยฯ  
 

     ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย คือ  ต้นชงโค  (Bauhinia purpurea Linn.)  ชงโคมีกลีบดอกสีม่วงชาวอินเดีย  

ถือว่าเป็นไม้สวรรค์ข้ึนอยู่ในเทวะโลก 

 
 
  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นภารกิจส าคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของ
สาธารณชนในการเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ การด าเนินงานดังกล่าวจะสะท้อนภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้น ากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) และทิศทางการพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) 
ของรัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผน
ดังกล่าว รวมทั้งแนวคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จากสภามหาวิทยาลัยมาทบทวนนโยบาย (Retreat) ซึ่งสามารถ
สรุปสาระส าคัญของข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. สาระส าคัญเพื่อการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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๑๔ 

 

 

๑. ค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๗) 

รัฐบาล โดยการน าของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ 

๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน   สนับสนุนและเร่งขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงาน ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ       
การพัฒนา 

๑.๒  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน   การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการน ายุทธศาสตร์และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม 

๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง    ในระยะ
ต่อไป พัฒนาระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  ตลอดจนจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร  โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ ไม่ได้รุกล้ า               
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน                       

๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม สนับสนุน   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก   

๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต   
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬา
เพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท 
และมีความสามัคคี                   

๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       
พ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  รวมทั้ง     
จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  เพื่อช่วย
สร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า 
กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิต  การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งจะให้
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน  รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่     
ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล  รัฐบาลจะเร่ง
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๑๔ 

 

 

๑. ค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๗) 

รัฐบาล โดยการน าของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ 

๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน   สนับสนุนและเร่งขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงาน ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ       
การพัฒนา 

๑.๒  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน   การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการน ายุทธศาสตร์และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม 

๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง    ในระยะ
ต่อไป พัฒนาระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  ตลอดจนจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร  โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ ไม่ได้รุกล้ า               
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน                       

๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม สนับสนุน   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก   

๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต   
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬา
เพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท 
และมีความสามัคคี                   

๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       
พ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  รวมทั้ง     
จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  เพื่อช่วย
สร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า 
กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิต  การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งจะให้
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน  รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่     
ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล  รัฐบาลจะเร่ง

๑๕ 
 

 

ด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้ กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ขยายฐานการจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้
น้อยให้น้อยที่สุด พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน  พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหา     
และฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ การแบ่งเขต       
เพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด 

๑.๗  เร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย  – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนา      
ด่านการค้าชายแดน โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ  ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา    
อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่  

๑.๘  ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง   
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ                                  

๑.๙  ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขต
ที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดิน    
ยังเป็นของรัฐ จะจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุง
กลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง โดยจัดตั้งหรือกลไกในการบริหารจัดการน้ า          
พร้อมน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย ให้ความส าคัญในการ
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด 
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ                   

๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงาน
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะประหยัดและสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
ขั้นตอนที่แน่นอน ระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน         
การท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด 
โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย    
ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ  ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
และมีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย      
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง  และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรม 
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความชื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ          
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดการป้องกัน   
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และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยถือว่าเร่ืองนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเร่ืองที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน 

๑.๑๑   ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ ไม่ ได้รับ            
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชนแ์ห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  

“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน  

“มั่งคั่ง” หมายถึง การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การท าให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะพึ่งพาแต่เฉพาะการ
ส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ า การประกอบอาชีพ 
การศึกษา และสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินไปอย่างสมดุล  

“ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่
ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมตามก าลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผลและ
การรู้ เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวฯ  

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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๑๖ 

 

 

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยถือว่าเร่ืองนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเร่ืองที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน 

๑.๑๑   ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ ไม่ ได้รับ            
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชนแ์ห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  

“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน  

“มั่งคั่ง” หมายถึง การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การท าให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะพึ่งพาแต่เฉพาะการ
ส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ า การประกอบอาชีพ 
การศึกษา และสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินไปอย่างสมดุล  

“ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่
ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมตามก าลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผลและ
การรู้ เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวฯ  

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑๗ 
 

 

    
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาพกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ คือ แนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบ
บริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา 
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่ง
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๔. นโยบายการศึกษา เพ่ือเร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจัดให้มีการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม สนับสนุน   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก     

๔.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๔.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน         
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน       
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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๔.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป                       
มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ      
ความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

๔.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร     
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี     
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

๔.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
เป็นต้น  รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.๗  ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

๔.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้ งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่ อการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิ ใจ ในประวัติศาสตร์              
และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

๔.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

๔.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๕. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่  ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑  – ๒๕๖๕ ) ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       
และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการท างานในเชิงรุกไปข้างหน้าภายใต้                 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการใหม่เพื่อให้อุดมศึกษาเอ้ือต่อการพัฒนาทั้งปวง รวมทั้งเน้น                
ความต่อเนื่องจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๗) ซึ่งได้แก่  

๕.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ในก ากับของรัฐ 
๕.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็ น        

ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ 
๕.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย  
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๔.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       
มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ      
ความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

๔.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร     
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี     
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

๔.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
เป็นต้น  รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.๗  ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

๔.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้ งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่ อการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิ ใจ ในประวัติศาสตร์              
และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

๔.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

๔.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๕. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่  ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑  – ๒๕๖๕ ) ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       
และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการท างานในเชิงรุกไปข้างหน้าภายใต้                 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการใหม่เพื่อให้อุดมศึกษาเอ้ือต่อการพัฒนาทั้งปวง รวมทั้งเน้น                
ความต่อเนื่องจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๗) ซึ่งได้แก่  

๕.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ในก ากับของรัฐ 
๕.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็ น        

ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ 
๕.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย  

๑๙ 
 

 

 ๕.๔  ลดความซ้ าซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจ าเป็นหรือเกินความต้องการของ
สังคม ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถ่ินไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพ   เชิงระบบ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๒ นี้ค านึงถึงมิติการบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนา
อุดมศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ โดยมีสาระหลักเกี่ยวกับภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก  และ
อุดมศึกษา และปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ได้แก่ รอยต่อการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ปัญหาอุดมศึกษา การจัดกลุ่ม
อุดมศึกษา ธรรมาภิบาล การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน และการพัฒนาระบบวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

๖. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี

พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เช่น         
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน 
ญี่ปุ่น และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ สังคมของความเป็นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปัญหาวิกฤติ       
ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง
มาก ดังนั้น อุดมศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้          
ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ
ให้เข้มแข็งขึ้น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้        
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคน
ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม                   
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโ ภคที่เป็นมิตร      
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ์การเงิน และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์           
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติ       
อย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙)  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ” 

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ อุดมศึกษาไทยเริ่มมีการผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) โดยเป็นการน าเอา
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ที่เหมาะสมมาพัฒนาให้ เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ สถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนของรัฐในด้าน
งบประมาณและทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อยอด ความรู้และการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ใช้ความรู้และงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาความรู้และเป็น  
พลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแกนน าในการเชื่อมโยง
งานวิจัยลงสู่พื้นที่ ผ่านกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนาที่ท างานประสานความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม    
ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิถีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นสังคมออนไลน์ มีการสื่อสาร      
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ไร้พรมแดน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีการให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการศึกษามากข้ึน รวมทั้งมีความขัดแย้งทางความคิดด้านสังคมและการเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาส ควบคู่กัน ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง มีภาคการเกษตรเป็นแหล่งผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของ
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ และมีภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน  
ที่กล่าวข้างต้นล้วนต้องการปัจจัยสนับสนุนด้านก าลังคนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้การผลิต และพัฒนาก าลังคนจะต้องมีการวางแผนบนพื้นฐานข้อมูล
ที่สอดคล้องกับปริมาณและความต้องการของประเทศ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียน วัยท างาน และวัยสูงอายุ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้น  ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค 
บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแข่งขัน ในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน 
โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 

๗. แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่จะเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการอุดมศึกษา บูรณาการการเป็นประชาคม พัฒนาให้บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล                      
มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ  

๗.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  
พัฒนาสมรรถนะดา้นการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการท างานได้ 
พัฒนาสมรรถนะดา้นการประกอบวิชาชีพและการท างานขา้มวฒันธรรมของบัณฑิตไทย 

๗.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน  
พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล 
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเก่ียวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคณุภาพระดับสากล 
พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน 

๗.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักในการ
สร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทย 
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียน 
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ไร้พรมแดน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีการให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการศึกษามากข้ึน รวมทั้งมีความขัดแย้งทางความคิดด้านสังคมและการเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาส ควบคู่กัน ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง มีภาคการเกษตรเป็นแหล่งผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของ
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ และมีภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน  
ที่กล่าวข้างต้นล้วนต้องการปัจจัยสนับสนุนด้านก าลังคนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้การผลิต และพัฒนาก าลังคนจะต้องมีการวางแผนบนพื้นฐานข้อมูล
ที่สอดคล้องกับปริมาณและความต้องการของประเทศ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียน วัยท างาน และวัยสูงอายุ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้น  ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค 
บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแข่งขัน ในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน 
โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 

๗. แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่จะเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการอุดมศึกษา บูรณาการการเป็นประชาคม พัฒนาให้บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล                      
มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ  

๗.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  
พัฒนาสมรรถนะดา้นการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการท างานได้ 
พัฒนาสมรรถนะดา้นการประกอบวิชาชีพและการท างานขา้มวฒันธรรมของบัณฑิตไทย 

๗.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน  
พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล 
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเก่ียวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคณุภาพระดับสากล 
พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน 

๗.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักในการ
สร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทย 
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียน 

๒๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑติที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และ
วัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

๘. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
การด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อ

สร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ภูมิภาค และ โลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากร ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทั่วโลก
ต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ และน าผลการติดตาม
ประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาส
ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหาและ
ความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้อง
เผชิญ เพื่อน ามาก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญและการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน ์(Vision) 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลัง  
มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก 
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  

๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics)  
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ดังนี้  
๒.๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
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๒.๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity)  

๒.๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  

๒.๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  

๒.๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก    
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน  

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้  
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ ๒๑  
๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล  
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๒๒ 

 

 

๒.๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity)  

๒.๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  

๒.๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  

๒.๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก    
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน  

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้  
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ ๒๑  
๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล  

๒๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้  
๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  

๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้  

๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่  

๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ            
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ  

๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 

         
ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภาพกรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี                       
       พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

๙. การก าหนดนโยบาย Reprofiling ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัย

กลุ่มใหม่ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ 
เพื่อปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ ได้มีการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายการ Reprofile ร่วมกับอธิการบดีและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใหม่ 
๗ แห่ง โดยประธานกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการ Reprofiling มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นโครงการ
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๒๔ 

 

 

ตามนโยบายของกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันด้านวิชาการและงานวิจัย และ ๒. การยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ทัดเทียมสากล 
การปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ จึงต้องก าหนดเป้าหมายว่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีความ
เชี่ยวชาญในด้านใด ซึ่งหากจะเปิดหลักสูตรต้องท าการวิจัยในด้านนั้นโดยพิจารณาความเป็นไปได้และเป้าหมายใน
อนาคตให้ชัดเจน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่ อยกคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) โดยได้แต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และในการประชุมคณะท างานฯ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่งด าเนินการปรับเปลี่ยนทิศทาง 
(Reprofile) และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นกรอบและแนวทางเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่ความเป็นเลิศ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ก าหนดกลุ่ม
สาขา วิช า  (cluster) ที่ มุ่ ง ไป สู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ  ๘  cluster  คื อ   Education,  Health Care & Applied Sc., 
Hospitality Industry, Food & Agriculture, Technology (การขนส่งโลจิสติกส์  ICT การสร้างและการผลิต),  
Royal & Public Management,  Art & Culture & Language  และ  Energy & Environment   

 
๑๐. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้  

๑๐.๑ พันธกิจ  
๑) ผลิตบณัฑิต  
๒) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
๓) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
๔) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน

การจัดการศึกษา  
๕) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล       

สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
๑๐.๒ วัตถุประสงค์  

๑) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคนเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ  

๒) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ท้องถิ่น และประชาชน  

วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
(ผู้สูงอายุ) 

Smart Farmer 
Smart Food 
Smart Place 
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๒๔ 

 

 

ตามนโยบายของกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันด้านวิชาการและงานวิจัย และ ๒. การยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ทัดเทียมสากล 
การปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ จึงต้องก าหนดเป้าหมายว่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีความ
เชี่ยวชาญในด้านใด ซึ่งหากจะเปิดหลักสูตรต้องท าการวิจัยในด้านนั้นโดยพิจารณาความเป็นไปได้และเป้าหมายใน
อนาคตให้ชัดเจน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่ อยกคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) โดยได้แต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และในการประชุมคณะท างานฯ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่งด าเนินการปรับเปลี่ยนทิศทาง 
(Reprofile) และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นกรอบและแนวทางเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่ความเป็นเลิศ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ก าหนดกลุ่ม
สาขาวิช า  (cluster) ที่ มุ่ ง ไป สู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ  ๘  cluster  คื อ   Education,  Health Care & Applied Sc., 
Hospitality Industry, Food & Agriculture, Technology (การขนส่งโลจิสติกส์  ICT การสร้างและการผลิต),  
Royal & Public Management,  Art & Culture & Language  และ  Energy & Environment   

 
๑๐. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้  

๑๐.๑ พันธกิจ  
๑) ผลิตบณัฑิต  
๒) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
๓) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
๔) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน

การจัดการศึกษา  
๕) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล       

สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
๑๐.๒ วัตถุประสงค์  

๑) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคนเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ  

๒) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ท้องถิ่น และประชาชน  

วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
(ผู้สูงอายุ) 

Smart Farmer 
Smart Food 
Smart Place 

๒๕ 
 

 

๓) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  

๔) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน 
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย ๔.๐  

๑๐.๓ ยุทธศาสตร์  
๑) การพัฒนาท้องถิ่น  
๒) การผลิตและพัฒนาครู  
๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๑๑. นโยบายของสภามหาวิทยาลยั 
การสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจัด

ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑๑.๑ ด้านอาจารย์และบุคลากร 
 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ ท้ังอาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนการจัดท าผลงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอนให้เกิดในทุกหลักสูตร โดยด าเนินการท างานวิจัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 

๑๑.๒ ด้านคุณภาพนักศึกษา 
 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม และสื่อการสอน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยให้มากข้ึน สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ทักษะส าคัญในยุคศตวรรษที่ 
๒๑ และเน้นการจัดกิจกรรม/โครงการปลูกฝังเสริมสร้างอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” 
เป็นรูปธรรมให้มากข้ึน 

๑๑.๓ ด้านหลักสูตร 
 สร้างและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างชาติให้มากกว่าที่มีอยู่ และ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาอบรมทั้งอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเพื่อการหารายได้จากบุคลากรในองค์กรภายนอก 

๑๑.๔ ด้านบริหารจัดการ 
 จัดตั้งส านักวิชาการเพื่อท าหน้าที่ด้านการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าทาง
วิชาการโดยเฉพาะด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ ด้านการน าเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ด้านพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน และด้านการเขียนโครงร่างขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวน ๑ ล้านบาทข้ึนไป 
และด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาการ
ท างานให้เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรและต่อมหาวิทยาลัย 
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๒๖ 

 

 

๑๑.๕ ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 มุ่งเน้นการปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ โดยการปรับตัวชี้วัดในแผนให้สะท้อนผลงาน คุณภาพของงาน และความ
คุ้มค่า ด้านงบประมาณ เพื่อการเตรียมพร้อมการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก Digital และการลดลงของ
ประชากรในวัยเด็ก เน้นการสร้างกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร MORALITY เพื่ อน าไปสู่การเป็น           
“บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

๑๒. 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 โดยผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  วิทยาการจัดการ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก    
ปีละประมาณ ๓,๕๐๐ คน มีพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
เพื่อนบ้าน ตามบริบทของสังคมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
                            

                “...บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตท้ังระดับ      
                ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพ 
                   มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ 
                   การแก้ปัญหาและสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     
                   มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
                   ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา...” 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่ อน                    
การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดนโยบายส าคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๑๒.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา 

๑๒.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล 
๑๒.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ 

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  
การน้อมน าแนวพระราชด าริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่ การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                
และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
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๒๖ 

 

 

๑๑.๕ ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 มุ่งเน้นการปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ โดยการปรับตัวชี้วัดในแผนให้สะท้อนผลงาน คุณภาพของงาน และความ
คุ้มค่า ด้านงบประมาณ เพื่อการเตรียมพร้อมการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก Digital และการลดลงของ
ประชากรในวัยเด็ก เน้นการสร้างกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร MORALITY เพื่ อน าไปสู่การเป็น           
“บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

๑๒. 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 โดยผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  วิทยาการจัดการ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก    
ปีละประมาณ ๓,๕๐๐ คน มีพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
เพื่อนบ้าน ตามบริบทของสังคมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
                            

                “...บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตท้ังระดับ      
                ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพ 
                   มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ 
                   การแก้ปัญหาและสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     
                   มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
                   ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา...” 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่ อน                    
การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดนโยบายส าคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๑๒.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา 

๑๒.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล 
๑๒.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ 

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  
การน้อมน าแนวพระราชด าริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่ การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                
และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒๗ 
 

 

๑๒.๔ นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      

เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานน าสู่การพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน     

๑๒.๕ นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา  
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

๑๒.๖ นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ  
ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย 

ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การก ากับดูแลตัวเอง              
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   

๑๓. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) สรุปผลการประเมินการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ 
๒๓ ด้าน ๒๘ เป้าประสงค์ และ ๑๐๒ ตัวชี้วัด  

เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสงูกว่าเป้าหมายมีจ านวน ๗๐ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๓ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๕๗ นั้นหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายมีจ านวน
ทั้งสิ้น ๙๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด     
คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ 

ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๓๕,๙๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจาก
มีการน างบประมาณเหลือจ่ายมาสมทบในค่าสาธารณูปโภค และมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลังจากที่ได้รับการ
อนุมัติจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่งผลให้ยอดงบประมาณแผ่นดินปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน 
๖๔๑,๔๕๑,๘๐๐.๐๐ บาท งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้จัดท า
ประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาท่ีลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัย
สามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตามความเหมาะสม จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ เสนอขออนุมัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๕๙๕,๙๐๕.๐๐ บาท แต่มีการหยอดงวดงบประมาณ
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จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา จึงปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๓๙๔,๐๗๖,๐๒๗.๐๐ บาท 
และผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของงบประมาณแผ่นดิน         
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๙๗ โครงการ โครงการที่ก าลัง
ด าเนินการ จ านวน ๓๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรายได้มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๕๙๑ โครงการ  ได้แก่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓๙๘ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
จ านวน ๑๒๔ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๖๙ โครงการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๕,๕๒๗,๘๒๗.๐๐ บาท ทางมหาวิทยาลัยมีการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวมจ านวนเงิน ๘๒๑,๘๐๕,๘๕๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๖ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน 
๒๑๓,๗๒๑,๙๗๑.๒๘ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๔ ซ่ึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผล               
ตามนโยบายของรัฐบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และเพิ่มคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลสรุปดังนี้  

๑. การประเมินผลการตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยรับตรวจจ านวน ๑๓ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง โดยข้อตรวจพบ
ทั้งหมดเกิดจากวิธีการตรวจสอบ เช่น การสอบถาม การสอบทาน การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การตรวจนับ การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง 
รายงานให้อธิการบดีรับทราบ อนุมัติลงนาม สั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งพบว่า หน่วยรับตรวจมีการ
ปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีบางหน่วยงานที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข เช่น 
รอการจัดสรรงบประมาณ รอรับนโยบายจากผู้บริหารแต่ละระดับ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรเกิดประโยชน์
สูงสุดผู้บริหารควรเห็นความส าคัญและน าข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการ
ท างานของหน่วยงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. การประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
พ.ศ. ๒๕๔๔ และด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
สอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ ๖ เดือน) ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการสอบทานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งขาดคะแนนในส่วนของ
ความก้าวหน้า สาเหตุเกิดจากมหาวิทยาลัยไม่มีกิจกรรมที่ก าหนดเสร็จไว้ในรอบ ๖ เดือน จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่ง
ด าเนินการซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้การจัดท ารายงานตามแบบต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเหมาะสมและสอดคล้องกัน 

๓. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการติดตามผลการด าเนินการ ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตาม
ความก้าวหน้าของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งในรอบ ๖ เดือน    
แต่ในรอบ ๑๒ เดือนนั้นยังอยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลการรายงาน 

ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ซึ่งประกอบด้วย  
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้และ
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จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา จึงปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๓๙๔,๐๗๖,๐๒๗.๐๐ บาท 
และผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของงบประมาณแผ่นดิน         
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๙๗ โครงการ โครงการที่ก าลัง
ด าเนินการ จ านวน ๓๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรายได้มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๕๙๑ โครงการ  ได้แก่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓๙๘ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
จ านวน ๑๒๔ โครงการ และโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๖๙ โครงการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๕,๕๒๗,๘๒๗.๐๐ บาท ทางมหาวิทยาลัยมีการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวมจ านวนเงิน ๘๒๑,๘๐๕,๘๕๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๖ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน 
๒๑๓,๗๒๑,๙๗๑.๒๘ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๔ ซ่ึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผล               
ตามนโยบายของรัฐบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และเพิ่มคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลสรุปดังนี้  

๑. การประเมินผลการตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยรับตรวจจ านวน ๑๓ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง โดยข้อตรวจพบ
ทั้งหมดเกิดจากวิธีการตรวจสอบ เช่น การสอบถาม การสอบทาน การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การตรวจนับ การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง 
รายงานให้อธิการบดีรับทราบ อนุมัติลงนาม สั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งพบว่า หน่วยรับตรวจมีการ
ปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีบางหน่วยงานที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข เช่น 
รอการจัดสรรงบประมาณ รอรับนโยบายจากผู้บริหารแต่ละระดับ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรเกิดประโยชน์
สูงสุดผู้บริหารควรเห็นความส าคัญและน าข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการ
ท างานของหน่วยงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. การประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
พ.ศ. ๒๕๔๔ และด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
สอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ ๖ เดือน) ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการสอบทานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งขาดคะแนนในส่วนของ
ความก้าวหน้า สาเหตุเกิดจากมหาวิทยาลัยไม่มีกิจกรรมที่ก าหนดเสร็จไว้ในรอบ ๖ เดือน จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่ง
ด าเนินการซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้การจัดท ารายงานตามแบบต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเหมาะสมและสอดคล้องกัน 

๓. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการติดตามผลการด าเนินการ ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตาม
ความก้าวหน้าของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งในรอบ ๖ เดือน    
แต่ในรอบ ๑๒ เดือนนั้นยังอยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลการรายงาน 

ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ซึ่งประกอบด้วย  
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้และ

๒๙ 
 

 

ความคิ ด เห็นต่ อการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เจ้ าพ ระยาของนั กศึ กษ า  และ  
๓) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี และ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสุ่มใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน ๔๑๖ คน พบว่า 
ผู้ ป ระ เมิ น เห็ น ว่ า ใน ภ าพ รวม ผลการบ ริห ารงาน ของมห าวิท ยาลั ยอยู่ ใน ระดั บ ม ากห รือดี  ทั้ งด้ าน 
การบ ริหารงานเชิ งระบบ  ด้ านการบริ หารงานตามพั นธกิ จของมหาวิ ทยาลั ย และด้ านการบริ หารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล และหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มี เรื่อง “การจัดบริการสนับสนุนทรัพยากร 
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว” เรื่อง “มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ” และเรื่อง “มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับระหว่างประเทศ” เท่ านั้น  ที่ ผลการประเมิน เฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลางหรือพอใช้  นอก จากนั้ น 
อยู่ในระดับมากหรือดีทั้งหมด 

๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของนักศึกษา โดยสุ่มใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาในทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน  
๑๒,๗๒๐ คน พบว่า นักศึกษาเห็นว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี ทั้งด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และด้านการให้บริการของหน่วยงาน
หลักๆ และหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีเร่ือง “การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวกและเป็นระเบียบ” ซึ่งอยู่ใน
ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเร่ืองเดียวเท่านั้นที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่ระดับปานกลางหรือพอใช้ นอกจากนั้นอยู่ใน
ระดับมากหรือดีทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง ๔ ด้าน จ าแนก
ตามคณะ/วิทยาลัย พบว่า ในทุกด้านนักศึกษาต่างคณะ/วิทยาลัยเห็นต่างกัน โดยหากพิจารณาคณะ/วิทยาลัยเป็นราย
คู่ พบว่า นักศึกษาของคณะครุศาสตร์กับนักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรีจะมีความเห็นต่างกันในทุกด้าน นอกจากนั้น
มักมีความเห็นไม่แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน โดยสุ่มใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบ 
ผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ รวมจ านวน ๑๓๒ คน พบว่า 

๓.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี ท้ังด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงาน
ตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี หากพิจารณาในรายข้อของ
แต่ละด้านก็พบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดีทุกข้อ 

๓.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งด้านคุณลักษณะ
ผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี 
หากพิจารณาในรายข้อของแต่ละด้านก็จะพบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดีทุกข้อ 

๓.๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ทั้งด้าน
คุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากหรือดี และหากพิจารณาเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมทั้ง  ๓ ด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุดหรือดีมาก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนนอกจากนัน้มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
หรือดี มีเพียงหน่วยตรวจสอบภายในเท่านั้นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใช้ 

ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบอธิการบดีและหน่วยงาน ๒๐ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอความคิดเห็นไว้กับหน่วยงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
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ปัญหาที่พบโดยรวม 
๑. ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในทุกคณะยังต้องได้รับการพัฒนา 
๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส     

เกิดการติดขัด  
๓. การเปิด - ปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้การบริหาร

จัดการงบประมาณของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้  
ปัญหาที่พบเฉพาะหน่วยงาน 

๑. วิทยาลัยการดนตรียังคงพบปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานอย่างหลากหลาย และ
ยังจัดไม่ลงตัว 

๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยการดนตรีมีจ านวนไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของ
จ านวนนักศึกษา 

๓. หน่วยงานสนับสนุน  อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักคอมพิวเตอร์ ยังมีจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/
กิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) การ
ก าหนดให้หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าหลักสูตรฉบับปรับปรุง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นหลักสูตรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งสังคมและประเทศชาติได้  
๒) มีแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาและ  
เป็นการเรียนแบบการลงมือปฏิบัติ และก าหนดให้คณาจารย์ระบุวิธีการสอนที่หลากหลายลงในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. ๓) และด าเนินการตามที่ ระบุ ไว้ในแผนการเรียนอย่างจริงจัง เป็นต้น  ๓ ) สนับสนุน ให้ 
ทุกสาขาวิชามีรายวิชาที่มีการจัดท าห้องเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และทุกสาขาวิชา  
มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและมีการท าวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหลายรายวิชา  
๔) พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้านการพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 
๒) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ” ๓) ส่งเสริมกิจกรรมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบต ารา หนังสือ บทความวิจัยที่
หลากหลาย ๔) ก าหนดมาตรการให้มีผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับเงินทุนวิจัยที่ได้รับ ด้านการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรม/ประชุมคณาจารย์ เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ๒) ประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ร่วมกันทุก
หน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม/มาตรการการจัดการความเสี่ยง และ ๓) พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และระดมความคิดเห็น การด าเนินงานจัดการความรู้ตามกระบวนการเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการสอน ด้าน
การวิจัย และตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุน 
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ปัญหาที่พบโดยรวม 
๑. ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในทุกคณะยังต้องได้รับการพัฒนา 
๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส     

เกิดการติดขัด  
๓. การเปิด - ปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้การบริหาร

จัดการงบประมาณของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้  
ปัญหาที่พบเฉพาะหน่วยงาน 

๑. วิทยาลัยการดนตรียังคงพบปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานอย่างหลากหลาย และ
ยังจัดไม่ลงตัว 

๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยการดนตรีมีจ านวนไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของ
จ านวนนักศึกษา 

๓. หน่วยงานสนับสนุน  อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักคอมพิวเตอร์ ยังมีจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/
กิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) การ
ก าหนดให้หลักสูตรท่ีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าหลักสูตรฉบับปรับปรุง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นหลักสูตรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งสังคมและประเทศชาติได้  
๒) มีแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาและ  
เป็นการเรียนแบบการลงมือปฏิบัติ และก าหนดให้คณาจารย์ระบุวิธีการสอนที่หลากหลายลงในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. ๓) และด าเนินการตามที่ ระบุ ไว้ในแผนการเรียนอย่างจริงจัง เป็นต้น  ๓ ) สนับสนุน ให้ 
ทุกสาขาวิชามีรายวิชาที่มีการจัดท าห้องเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และทุกสาขาวิชา  
มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและมีการท าวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหลายรายวิชา  
๔) พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้านการพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 
๒) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ” ๓) ส่งเสริมกิจกรรมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบต ารา หนังสือ บทความวิจัยที่
หลากหลาย ๔) ก าหนดมาตรการให้มีผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับเงินทุนวิจัยที่ได้รับ ด้านการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรม/ประชุมคณาจารย์ เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ๒) ประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ร่วมกันทุก
หน่วยงาน พร้อมท้ังก าหนดกิจกรรม/มาตรการการจัดการความเสี่ยง และ ๓) พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และระดมความคิดเห็น การด าเนินงานจัดการความรู้ตามกระบวนการเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการสอน ด้าน
การวิจัย และตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุน 
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 บทที่ ๓ 
ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 ๑. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา   
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ โดยเน้น
การบริหารจัดการสาขาวิชา ด้วยการส่งเสริมจากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน่วยงาน     
ที่บริการการเรียนการสอน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต ได้ปฏิบัติภารกิจหลักต่างๆ 
ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ  
การต่างประเทศ ซึ่งมีผลการด าเนินการ ดังนี้         
  ๑. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน มีหลักสูตรมีระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น ๗๒ หลักสูตร และมีการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ ระดับ     
                 ๑.๑  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น ๔๗ หลักสูตร  
         ด้านการผลิตและพัฒนาครู มีหลักสูตรทั้งสิ้น ๑๙ หลักสูตร 
    ๑. ปริญญาตรี จ านวน ๑๖ หลกัสูตร (ครุศาสตรบัณฑติ ๕ ปี) 
    ๒. ประกาศนียบตัรบัณฑิต จ านวน ๑ หลักสูตร  
    ๓. ปริญญาโท จ านวน ๒ หลักสตูร 
         ด้านการดนตรี มีหลักสูตรทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร 

๑. ปริญญาตรี จ านวน ๒ หลักสตูร     
         ด้านอุตสาหกรรมบริการ มีหลักสูตรทั้งสิ้น ๒๖ หลักสูตร 

๑. ปริญญาตรี จ านวน ๒๖ หลกัสูตร     
                            ๑.๒  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรทั้งสิน้ ๒๐ หลักสูตร   
    ๑. ปริญญาตรี จ านวน ๑๙ หลกัสูตร     
    ๒. ปริญญาโท จ านวน ๑ หลักสตูร 
       ๑.๓  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรทั้งสิน้ ๕ หลักสูตร   
    ๑. ปริญญาตรี จ านวน ๔ หลักสตูร     
    ๒. ปริญญาโท จ านวน ๑ หลักสตูร     
        ๑.๔  โรงเรียนสาธิต มีการจดัการศึกษาทั้งสิน้ ๓ ระดับ  
    ๑. ปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา     
  ๒.  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ จุดเน้นส าคัญมีดังนี้    
       ๒.๑  การสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนในทุกสาขาวิชา 
       ๒.๒  การจัดการเรียนการสอนรวมในรายวิชาการศึกษาทั่วไปชั้นปีที่ ๑ โดย 
     การสอนแบบเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
     การสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี และใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อให้น าความรู้ไปใช้ได้จริง 
     การสอนโดยคณาจารย์ทัง้หมดของมหาวิทยาลัยฯ และผูท้รงคุณวุฒิ  
     ผู้สอนเข้าอบรมฝึกทักษะวธิีการสอนอย่างน้อยปลีะ ๑ คร้ัง   

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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 การจัดกิจกรรมเสริมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การเชิญวิทยากร การอบรม
สัมมนา และการศึกษาดงูาน      
     การเรียนร่วมต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและตา่งประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ออสเตรเลีย 
       ๒.๓ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่บัณฑิต โดยเน้นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/แหล่งประกอบการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  
 
๒. ด้านกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีส านักกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงาน  ในการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะ
สื่อสารดี และมีความเป็นไทย” และยังให้มีการบริการด้านสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง เดย ์
 กิจกรรมรับน้องใหม่ใส่ใจจิตสาธารณะ 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม รักษ์ ณ ทะเลไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนแสมภู่ และศนูย์วิจัยและ

พัฒนาทรัพยากรทางทะเล อ.แกลง จ.ระยอง (ชมรมร่วมคิดสรา้งสรรค์สัมพันธ์รักษ์โลก) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมค่ายดนตรีไทยใจอาสา “ซ่อมเครื่อง สร้างคุ้ม สอนคน” (ชมรมดนตรี

ไทย) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม ค่ายจิตอาสาพฒันาชุมชน : ส านึกรักบ้านเกิด (ชมรมรวมพลคนอาสา) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม ห้องฉุกเฉินสัญจร การเรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ (ชมรม

สุริยะอาสาพยาบาล) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม แต้มสีเติมฝัน (ชมรมบ้านเด็จอาสาพัฒนาชุมชน) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม ชมรมอาสาท าส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสาธารณะ 

(ชมรมอาสาท า) 
 โครงการปลูกหญ้าแฝก 
 จิตอาสาบูรณาบ้านสมเด็จ 
กิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารดี 
 โครงการค่ายวิชาการสรรค์สร้างความรู้ควบคู่ธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ชมรม

วิชาการ) 
 ประกวดทูตกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
 โครงการศึกษาดูงานการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนิสิตและสง่มอบงานองค์การนิสิตนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผูป้กครอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 กิจกรรมเปิดโลกชมรม 
 งานสัปดาห์เชิดชูเกียรติ  สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) การเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารนิสิต ปี ๒๕๖๑ 
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  ๓๔ 
 

 

 การจัดกิจกรรมเสริมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การเชิญวิทยากร การอบรม
สัมมนา และการศึกษาดงูาน      
     การเรียนร่วมต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและตา่งประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ออสเตรเลีย 
       ๒.๓ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา โดยเน้นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่บัณฑิต โดยเน้นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/แหล่งประกอบการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  
 
๒. ด้านกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีส านักกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงาน  ในการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะ
สื่อสารดี และมีความเป็นไทย” และยังให้มีการบริการด้านสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง เดย ์
 กิจกรรมรับน้องใหม่ใส่ใจจิตสาธารณะ 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม รักษ์ ณ ทะเลไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนแสมภู่ และศนูย์วิจัยและ

พัฒนาทรัพยากรทางทะเล อ.แกลง จ.ระยอง (ชมรมร่วมคิดสรา้งสรรค์สัมพันธ์รักษ์โลก) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมค่ายดนตรีไทยใจอาสา “ซ่อมเครื่อง สร้างคุ้ม สอนคน” (ชมรมดนตรี

ไทย) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม ค่ายจิตอาสาพฒันาชุมชน : ส านึกรักบ้านเกิด (ชมรมรวมพลคนอาสา) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม ห้องฉุกเฉินสัญจร การเรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ (ชมรม

สุริยะอาสาพยาบาล) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม แต้มสีเติมฝัน (ชมรมบ้านเด็จอาสาพัฒนาชุมชน) 
 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม ชมรมอาสาท าส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสาธารณะ 

(ชมรมอาสาท า) 
 โครงการปลูกหญ้าแฝก 
 จิตอาสาบูรณาบ้านสมเด็จ 
กิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารดี 
 โครงการค่ายวิชาการสรรค์สร้างความรู้ควบคู่ธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ชมรม

วิชาการ) 
 ประกวดทูตกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
 โครงการศึกษาดูงานการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนิสิตและสง่มอบงานองค์การนิสิตนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผูป้กครอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 กิจกรรมเปิดโลกชมรม 
 งานสัปดาห์เชิดชูเกียรติ  สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) การเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารนิสิต ปี ๒๕๖๑ 

  ๓๕ 
 

 

กิจกรรมด้านมีความเป็นไทย 
 โครงการธรรมะ delivery 
 แห่เทียนจ าน าพรรษา วัดศรีสุรยิวงศ์ จ.ราชบุร ี
 พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวนัคลา้ยวันปิยมหาราช 
 โครงการตักบาตรพระ ๖๑ รูป เนื่องในโอกาสที่พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖๐ ป ี
 ตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน 
 พิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 
 กิจกรรมการเดินเพื่อเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และเดินเพื่อสุขภาพ 
 พิธีเชิญตราประจ ามหาวทิยาลยัราชภัฏ เนื่องในวันสถาปนาวันราชภัฏ 

 
๓. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการและลงนามประสาน
ความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  จ านวน  
๒๙ สถาบัน  ๑๕ ประเทศ  โดยมีรายนาม ดังนี้ 

๑. Australia 
    Phoenix Academy, Perth 
    Edith Cowan University 
๒. Cambodia 
    Phnom Penh International University, Cambodia 
๓. People's Republic of China 
    Guangxi University for Nationalities 
    Guangxi University for Nationalities 
    Guangxi University of Foreign language 
    Tianjin Normal University 
    Yunnan University 
    Yunnan Minzu University 
    Yunnan Agricultural University 
    มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน  นครฉงชิ่ง 
    Hainan College of Foreign Studies 
๔. Indonesia 
    Indonesia Institute of Arts Yogyakarta Indonesia  
    Mahasasaraswati Denpasar University 
๕. Taiwan 
    National Pingtung Unirersity 
    Shih Chien University, Taiwan (USC) 
    National Taipei University (NTPU), Taipei Taiwan 
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  ๓๖ 
 

 

๖. Laos 
    National University of Laos 
๗. Myanmar 
    National University of Arts and Culture (Yangon) 
๘. Malaysia 
    Universiti Utara Malaysia 
๙. Philippines 
    Lipa City Colleges, Batangas, Philippines 
    Philippines Women’s University 
๑๐. Korea 
      Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) 
๑๑. Vietnam 
      University of Social Sciences and Humanities – Hanoi 
๑๒. Singapore 
      Nanyang Polytechnic 
๑๓. Kazakhstan 
      M.Auezov South Kazakhstan State University 
๑๔. Netherlands 
      Fontys International Business School 
๑๕. New Zealand 
      EDENZ College  
      Unitec New Zealand 
จากเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว จึงท าให้เกิดความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและในด้านต่างๆ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกิดจากความร่วมมือกับ
เครือข่าย ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการเพิ่ มประสบการณ์ชี วิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”  
ในต่างประเทศ   

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งนักศึกษาไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ จ านวน ๑๒ เครือข่าย ได้แก่ 

๑) Phnom Penh International University (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๒) มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
๓) มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages) 
๔) มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) 

บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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  ๓๖ 
 

 

๖. Laos 
    National University of Laos 
๗. Myanmar 
    National University of Arts and Culture (Yangon) 
๘. Malaysia 
    Universiti Utara Malaysia 
๙. Philippines 
    Lipa City Colleges, Batangas, Philippines 
    Philippines Women’s University 
๑๐. Korea 
      Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) 
๑๑. Vietnam 
      University of Social Sciences and Humanities – Hanoi 
๑๒. Singapore 
      Nanyang Polytechnic 
๑๓. Kazakhstan 
      M.Auezov South Kazakhstan State University 
๑๔. Netherlands 
      Fontys International Business School 
๑๕. New Zealand 
      EDENZ College  
      Unitec New Zealand 
จากเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว จึงท าให้เกิดความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและในด้านต่างๆ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกิดจากความร่วมมือกับ
เครือข่าย ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการเพิ่ มประสบการณ์ชี วิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”  
ในต่างประเทศ   

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งนักศึกษาไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ จ านวน ๑๒ เครือข่าย ได้แก่ 

๑) Phnom Penh International University (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๒) มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
๓) มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages) 
๔) มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) 

บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  ๓๗ 
 

 

๕) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๖) มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซยี (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
๗) Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
๘) มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and 

Humanities-USSH)  เมืองฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
๙) Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร ์
๑๐) Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย 
๑๑) มหาวิทยาลยัศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาตพิม่า (National University of Arts and 

Culture –NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
๑๒) Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี  

๒. โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ คร้ังที่ ๓   

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 
(+จีน และเกาหลีใต้) เข้าร่วมโครงการ รวม ๑๐ เครือข่าย ได้แก่  

๑) Lipa City Colleges, Batangas (LCC) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
๒) Phnom Penh International University (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๓) University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย  
๔) University Mahasaraswati DENPASAR (UNMAS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๕) Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์  
๖) University of Social Sciences and Humanities-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม 
๗) National University of Arts and Culture (NUAC) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
๘) National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
๙) Tianjin Normal University (TNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๑๐) Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้เชิญตัวแทนนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย ๘ แห่ง  
ในนามตัวแทนประเทศไทย ได้แก่ 

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU)   
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (DRU)   
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU) 
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  (RBRU)     
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PRU) 
๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (MCRU)        
๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU) 
๘) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU) 
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๔. ด้านการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงในการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัย และเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอันเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยผลการวิจัยที่เสร็จสิ้นและน าไปสู่การใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
มีดังนี้ 
       ๔.๑ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

 โครงการการออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวัดทางไฟฟ้า 
 โครงการการวิจัยและพฒันาแอพพลิเคชันวัดไทยบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
 โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อก าหนดพิกัดวัตถุท้องฟา้ (Azimuth, Altitude) 
 โครงการการพยากรณ์รูปแบบการใช้งานเวบ็ไซตโ์ดยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการวิเคราะห์

เชิงพลวัต 
 โครงการสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กจางผงหมึกเสียของเคร่ืองปริ้นเลเซอร์เพื่อน าไปใช้ในอุปกรณ์

ทางอิเล็กทรอนิกส ์
 โครงการการศึกษาสารตกตะกอนที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิตน้ าประปา การประปานคร

หลวง  
 โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแขนกลด้วยค าสั่งเสียงส าหรับการช่วยจับ 
 โครงการการพัฒนาระบบบนัทกึข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟา้ด้วยสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ 

Android กรณีศึกษา ระบบผลติกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทติย์ 
 โครงการการปรับปรุงกระบวนการการผลิต  โดยเทคนิคการจดัสมดุลสายการผลิต  กรณีศึกษา : 

โรงงานผลิต Mechanical  Coupling 
 โครงการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไป  โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  เร่ืองสะเต็มศึกษา 
 โครงการระบบโซลา่เซลล์ติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้โมดลูวัดความเข้มแสง          
 โครงการการปรับปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลิตโดยเทคนคิการจัดสมดุลวายการผลติ 

กรณีศึกษา : กระบวนการผลติรองเท้ากีฬา 
 โครงการการพัฒนาต ารบัยาสระผมสมนุไพรขจัดรังแค 
 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดอมในรูปแบบ Sugar free จากสารสกัดใบกฤษณาที่ออกฤทธิ์ 

ลดระดับน้ าตาลในเลือด 
 โครงการการออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการฟสิิกสแ์ละ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 โครงการการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อปรับพื้นฐานใน

การเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ด้วยแบบจ าลองเอจายล์ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการการพัฒนาสื่อดิจิทลั  เร่ืองเทคโนโลยีสีเขียว 
 โครงการการพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายของระบบสารสนเทศ WEpMet ส าหรับการน าเข้าและ

ปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม RMC ๒๐๑๒ 
 โครงการการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวส าหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ 
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๔. ด้านการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัย และเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอันเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยผลการวิจัยที่เสร็จสิ้นและน าไปสู่การใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
มีดังนี้ 
       ๔.๑ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

 โครงการการออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวัดทางไฟฟ้า 
 โครงการการวิจัยและพฒันาแอพพลิเคชันวัดไทยบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
 โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อก าหนดพิกัดวัตถุท้องฟา้ (Azimuth, Altitude) 
 โครงการการพยากรณ์รูปแบบการใช้งานเวบ็ไซตโ์ดยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการวิเคราะห์

เชิงพลวัต 
 โครงการสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กจางผงหมึกเสียของเคร่ืองปริ้นเลเซอร์เพื่อน าไปใช้ในอุปกรณ์

ทางอิเล็กทรอนิกส ์
 โครงการการศึกษาสารตกตะกอนที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิตน้ าประปา การประปานคร

หลวง  
 โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแขนกลด้วยค าสั่งเสียงส าหรับการช่วยจับ 
 โครงการการพัฒนาระบบบนัทกึข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟา้ด้วยสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ 

Android กรณีศึกษา ระบบผลติกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทติย์ 
 โครงการการปรับปรุงกระบวนการการผลิต  โดยเทคนิคการจดัสมดุลสายการผลิต  กรณีศึกษา : 

โรงงานผลิต Mechanical  Coupling 
 โครงการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไป  โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  เร่ืองสะเต็มศึกษา 
 โครงการระบบโซลา่เซลล์ติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้โมดลูวัดความเข้มแสง          
 โครงการการปรับปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลิตโดยเทคนคิการจัดสมดุลวายการผลติ 

กรณีศึกษา : กระบวนการผลติรองเท้ากีฬา 
 โครงการการพัฒนาต ารบัยาสระผมสมนุไพรขจัดรังแค 
 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดอมในรูปแบบ Sugar free จากสารสกัดใบกฤษณาที่ออกฤทธิ์ 

ลดระดับน้ าตาลในเลือด 
 โครงการการออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการฟสิิกสแ์ละ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 โครงการการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อปรับพื้นฐานใน

การเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ด้วยแบบจ าลองเอจายล์ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการการพัฒนาสื่อดิจิทลั  เร่ืองเทคโนโลยีสีเขียว 
 โครงการการพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายของระบบสารสนเทศ WEpMet ส าหรับการน าเข้าและ

ปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม RMC ๒๐๑๒ 
 โครงการการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวส าหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ 

  ๓๙ 
 

 

 โครงการการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เร่ือง  คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัย
ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยรูปแบบ ADDIE  Model ส าหรับนิสติฝึกทักษะวิชาชีพคร ู

 โครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเปน็หลักเพื่อ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับอุดมศึกษา 

 โครงการความสัมพนัธ์ของสมบตัิเชิงเชื้อเพลิงที่ก าหนดจงัหวะการฉีดของไบโอดีเซล (เมทิลเอส
เทอร์) กับองค์ประกอบทางเคมีจากตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์ 

 โครงการโมเดลความสัมพันธ์เชงิสาเหตุการยอมรับและการใช้ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาผา่น
ทางสมาร์ทโฟน(ซีซิส) ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
       ๔.๒ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้) 

 โครงการการพัฒนาต ารับข้าวตูเสริมงาขี้ม้อน 
 โครงการการประยุกต์ใช้สารเคลือบบริโภคได้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง 
 โครงการการวิจัยปฏิบตัิการในการขจัดความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 โครงการการผลิตซอร์เบทมะมว่งเสริมโพรไบโอติก 
 โครงการการดูดซับเมทิลนีบลูโดยใช้ถ่านจากต้นเสม็ดขาว 
 โครงการการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟบลูด้วยถ่านจากผักตบชวา 
 โครงการความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลังขนาดเลก็ในแหล่งหญ้าทะเลและแหล่ง

สาหร่ายทะเล  บริเวณอ่าวบา้นเพ  จังหวัดระยอง 
 โครงการการคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพชืในวงศ์พริกไทยในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคข้าว 
 โครงการแนวทางการพัฒนาแผนการสอนกีต้ารไ์ฟฟ้าระดับปริญญาตรี  สาขาดนตรสีมัยนิยม, 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 โครงการการพัฒนาต ารบัผลติภัณฑ์น้ าสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ 
 โครงการระบบบริหารจัดการภาระงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการแบบออนไลน ์
 โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีแบบการศึกษานอกระบบ ตามมาตรา ๑๕ (๒) 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ : กรณีศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีระยอง จังหวัดระยอง 
 โครงการผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูปโดยใช้ห้องเรียนกลับดา้นที่มีต่อทักษะการคิดเชิง

วิจารณญาณของนสิิตรายวชิาการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเพระยา 
 โครงการการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการการพัฒนาทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 โครงการการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนสิิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนผสมผสาน  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา  ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา      
 โครงการการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อของนิสิตสาขาวิชา

พลศึกษาและนันทนาการ 
 โครงการการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของนสิิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ

เจ้าพระยาทีส่อดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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  ๔๐ 
 

 

 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา  สาขาวิชา
ศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการการสร้างสรรค์ผลงานแดนหิมพานต์  โดยเทคนิคจิตกรรมลายทอง 
 โครงการความสัมพนัธ์ของจิตส านึกความเปน็พลเมืองกับการมสี่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการแนวทางการพัฒนาการเขียนภาษาเกาหลีในระดบัเบื้องต้นส าหรับนักศึกษา  สาขาภาษา

และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจนี  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการการพัฒนารายวชิาวฒันะธรรมอาเซียนกับการออกแบบ ส าหรับหลักสูตรศิลปกรรมศา

สตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา กลุ่ม

อุตสาหกรรมการบริการ 
 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ตามทฤษฏีสองปัจัยของเฮอร์ซเบิร์กของผู้ปฏิบัติงานตัวแทนผู้รับ

จัดการขนส่งสนิค้าระหวา่งประเทศในองค์กรธุรกิจไทย 
 โครงการแนวทางการพัฒนาทกัษะการคิดขั้นสูงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 โครงการการบริหารงานส านักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) ที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่

ของสื่อมวลชน 
 โครงการแนวทางการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ กรุงเทพมหานคร 
 โครงการการศึกษาเปรียบเทียบพิสัยการเคลื่อนไหวและความโค้งของหลังส่วนล่างในผูป้่วยทีม่ี

อาการปวดหลังสว่นลา่งก่อนและหลังการรักษาด้วยการนวดแบบราชส านัก 
 โครงการแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อการส่งออกสู่ตลาด

อาเซียน 
 โครงการการศึกษารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 โครงการความรู้การวางแผนภาษีอากร เพื่อช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  กรณีศึกษา  บุคลากร

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
       ๔.๓ โครงการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย 
รัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

 โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิน่ของอ าเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการวิจยัชุด) 

 โครงการการพัฒนารูปแบบภูมปิัญญาการใชส้มุนไพรในอ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี 
 โครงการการกระจายพันธุ์และปัจจัยที่สง่ผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพชืหายากในอ าเภออู่

ทอง  
 โครงการนวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการการศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภณัฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษา

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โครงการการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมของอ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี    
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 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา  สาขาวิชา
ศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการการสร้างสรรค์ผลงานแดนหิมพานต์  โดยเทคนิคจิตกรรมลายทอง 
 โครงการความสัมพนัธ์ของจิตส านึกความเปน็พลเมืองกับการมสี่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการแนวทางการพัฒนาการเขียนภาษาเกาหลีในระดบัเบื้องต้นส าหรับนักศึกษา  สาขาภาษา

และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจนี  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการการพัฒนารายวชิาวฒันะธรรมอาเซียนกับการออกแบบ ส าหรับหลักสูตรศิลปกรรมศา

สตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา กลุ่ม

อุตสาหกรรมการบริการ 
 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ตามทฤษฏีสองปัจัยของเฮอร์ซเบิร์กของผู้ปฏิบัติงานตัวแทนผู้รับ

จัดการขนส่งสนิค้าระหวา่งประเทศในองค์กรธุรกิจไทย 
 โครงการแนวทางการพัฒนาทกัษะการคิดขั้นสูงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 โครงการการบริหารงานส านักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) ที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่

ของสื่อมวลชน 
 โครงการแนวทางการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ กรุงเทพมหานคร 
 โครงการการศึกษาเปรียบเทียบพิสัยการเคลื่อนไหวและความโค้งของหลังส่วนล่างในผูป้่วยทีม่ี

อาการปวดหลังสว่นลา่งก่อนและหลังการรักษาด้วยการนวดแบบราชส านัก 
 โครงการแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อการส่งออกสู่ตลาด

อาเซียน 
 โครงการการศึกษารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 โครงการความรู้การวางแผนภาษีอากร เพื่อช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  กรณีศึกษา  บุคลากร

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
       ๔.๓ โครงการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย 
รัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

 โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิน่ของอ าเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการวิจยัชุด) 

 โครงการการพัฒนารูปแบบภูมปิัญญาการใชส้มุนไพรในอ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี 
 โครงการการกระจายพันธุ์และปัจจัยที่สง่ผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพชืหายากในอ าเภออู่

ทอง  
 โครงการนวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการการศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภณัฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษา

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โครงการการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมของอ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี    

  ๔๑ 
 

 

 โครงการอาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพืน้ที่อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี    

 โครงการการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   

 โครงการการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   

  
       ๔.๔ โครงการวิจัย ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 โครงการการพัฒนาเครือข่ายค ามโนทัศน์พืน้ฐานร่วมเอนทิตีล าดับที่หนึ่ง-สามโดยใช้ภาษาไทย, 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาเวียดนาม, ภาษาลาว, ภาษาพมา่, ภาษาบาฮาซา และภาษาฟลิิปโีนเพื่อการใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

 โครงการการประเมินความเสีย่งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบรเิวณด่านชายแดนประเทศไทย  
 โครงการการแปรรูปซอสพริกข้าวหมากส าเร็จรูปส าหรับผลิตภณัฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลบาง

เสาธง จังหวัดสมทุรปราการ  
 โครงการการพัฒนาเวชส าอางจากสารสกัดใบย่านางแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยบัยั้งเอนไซม์ไท

โรซิเนสและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิว  
 โครงการการพัฒนาโปรแกรมวินิจฉัยสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใช้โมเดลล าดับขั้น

คุณลักษณะผา่นเว็บ แอพลิเคชนั ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
 โครงการอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อศักย์การผลิตหอยแครงบริเวณคลองโคน จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 โครงการการวิจัยและพฒันารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยของ

นักศึกษาวิชาชีพครู สู่การผลิตบณัฑิตนักปฏบิัติการคุณภาพ  
 โครงการการพัฒนาระบบประเมินกรีนไอที ผา่นโมบายแอพลิเคชันด้วยวิธี Optimizing the 

Value ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรส าหรับพลงังานลม  
 โครงการการศึกษาชุมชนตน้แบบการจัดการชุมเข้มแข็งของชุมชนบางน้ าผึ้ง  
 โครงการการวิจัยศึกษาและพฒันาโลหะประสานทอง ๙๖๕ ส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 

(โครงการชุด) 
       ๔.๕ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี) 

 โครงการการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโลดทะนงแดง โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลไมโครแซทเทล
ไลท์  

 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรกลุ่มอายุวฒันะ 
       ๔.๖ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี) 

 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ยายโสม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื    

 โครงการการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศโดยการปรับปรุงการระบายความรอ้นที่
คอนเดนเซอร์    
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  ๔๒ 
 

 

 โครงการการพัฒนาสารสกัดแคปไซซินจากพริกเพื่อใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริกและการ
วิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินดว้ยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  

 โครงการผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีและสมบตัิทางเชื้อเพลิง
ของไบโอดีเซลที่จัดเก็บ  

 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมนุไพร ส าหรับการดูแลช่องปาก  
 โครงการการศึกษาและพฒันาตู้อบลมร้อนพลังงานไฟฟา้ส าหรับการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
 โครงการการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อ

ส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิน่ขลุ่ยบา้นลาว  
 โครงการการถ่ายทอดนาฏกรรมโขน เร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย ผ่านเทคโนโลยี สถานศึกษา 

       ๔.๗ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อชุมชน
ท้องถิ่น) 

 โครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ส าหรับผูน้ าชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่๒๑  
 โครงการการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏบิัติบทเพลงตาม

เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย  
 โครงการการแปรรูปผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เป็นวสัดุและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 

ในชุมชน 
 โครงการการศึกษาเพลงพืน้บา้นอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการมาตรการความปลอดภัยในการท างานกับเคร่ืองจักรและปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า ๑๐ 

ไมครอนกับผลกระทบที่เกิดกับผู้ปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 โครงการการศึกษาความเปน็ไปได้ในการสร้างโรงไฟฟา้ชุมชนจากแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล ด้าน

วัตถุดิบชีวมวลชนิดต่างๆ ณ ต าบลสระยายโสม 
 โครงการกระบวนการผลิตภาพยนตร์ภายใต้งบประมาณที่จ ากัดเชื่อมโยงโรคกลัวการไว้ใจผู้อื่น

พร้อมแนวทางการแก้ไขตามหลกัพุทธธรรม 
       ๔.๘ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพได้รับการสนับสนุนจาก (สกว.)  

 โครงการการพัฒนาครีมนวดเทา้น้ ามนัไพลในรูปไมโครพาร์ทิเคิลไขมันแข็งเพื่อบรรเทาอาการ
ปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน  
       ๔.๙ โครงการInnovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ๔.๐ 
กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้รับการสนับสนุนจาก (สกว.)  

 โครงการแอปพลิเคชั่นเพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยว อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
       ๔.๑๐ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก (สกว.)  

 โครงการปัจจัยทีส่่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวหนา้ของ
ผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ ๓ จงัหวัดชายแดนภาคใต้สู่การรับรองประชาคมอาเซียน  
       ๔.๑๑ โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานการวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กลุ่มเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง 

 โครงการการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดยใช้ไม้ไผ่รวกเป็นวัสดทุดแทน
เหล็กเส้นในการเสริมคอนกรีตถนนเพื่อให้ชุมชนพึง่พาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านหนองสามพราน ต าบลวัง
ด้ง อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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  ๔๒ 
 

 

 โครงการการพัฒนาสารสกัดแคปไซซินจากพริกเพื่อใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริกและการ
วิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินดว้ยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  

 โครงการผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีและสมบตัิทางเชื้อเพลิง
ของไบโอดีเซลที่จัดเก็บ  

 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมนุไพร ส าหรับการดูแลช่องปาก  
 โครงการการศึกษาและพฒันาตู้อบลมร้อนพลังงานไฟฟา้ส าหรับการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
 โครงการการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อ

ส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิน่ขลุ่ยบา้นลาว  
 โครงการการถ่ายทอดนาฏกรรมโขน เร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย ผ่านเทคโนโลยี สถานศึกษา 

       ๔.๗ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อชุมชน
ท้องถิ่น) 

 โครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ส าหรับผูน้ าชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่๒๑  
 โครงการการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏบิัติบทเพลงตาม

เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย  
 โครงการการแปรรูปผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เป็นวสัดุและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 

ในชุมชน 
 โครงการการศึกษาเพลงพืน้บา้นอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการมาตรการความปลอดภัยในการท างานกับเคร่ืองจักรและปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า ๑๐ 

ไมครอนกับผลกระทบที่เกิดกับผู้ปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 โครงการการศึกษาความเปน็ไปได้ในการสร้างโรงไฟฟา้ชุมชนจากแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล ด้าน

วัตถุดิบชีวมวลชนิดต่างๆ ณ ต าบลสระยายโสม 
 โครงการกระบวนการผลิตภาพยนตร์ภายใต้งบประมาณที่จ ากัดเชื่อมโยงโรคกลัวการไว้ใจผู้อื่น

พร้อมแนวทางการแก้ไขตามหลกัพุทธธรรม 
       ๔.๘ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพได้รับการสนับสนุนจาก (สกว.)  

 โครงการการพัฒนาครีมนวดเทา้น้ ามนัไพลในรูปไมโครพาร์ทิเคิลไขมันแข็งเพื่อบรรเทาอาการ
ปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน  
       ๔.๙ โครงการInnovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ๔.๐ 
กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้รับการสนับสนุนจาก (สกว.)  

 โครงการแอปพลิเคชั่นเพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยว อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
       ๔.๑๐ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก (สกว.)  

 โครงการปัจจัยทีส่่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวหนา้ของ
ผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ ๓ จงัหวัดชายแดนภาคใต้สู่การรับรองประชาคมอาเซียน  
       ๔.๑๑ โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานการวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กลุ่มเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง 

 โครงการการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดยใช้ไม้ไผ่รวกเป็นวัสดทุดแทน
เหล็กเส้นในการเสริมคอนกรีตถนนเพื่อให้ชุมชนพึง่พาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านหนองสามพราน ต าบลวัง
ด้ง อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

  ๔๓ 
 

 

       ๔.๑๒ โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  
 โครงการการสร้างตูบ้่มลูกแป้งและการแปรรูปกัมมี่เยลลี่จากข้าวหมากผสมสมุนไพรเพื่อเป็นขนม

เพิ่มมูลค่าทางโภชนาการและใชเ้ป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 
๕. ด้านการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ภารกิจหลักในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินงาน ๓ ด้าน ได้แก่ การรักษา สืบทอด และส่งเสริม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน การน าทุนทางวัฒนธรรมมา
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีปัจจัย
เก้ือหนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้     

๑. ความเป็น "บา้นของสมเด็จเจ้าพระยา”                                                                                                  
๒. พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และอยู่ท่ามกลางกลุ่มชนหลากหลาย

ชาติพนัธุ ์
  ๓. มีบริบททางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทาง  
เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งต้องสร้างคุณภาพของคนให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น  
เพื่อน ามาปรับให้เข้ากับสภาพของวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักความ
อ่อนโยนมีสุนทรียะ มีเหตุผลพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และให้ตระหนักถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและศรัทธาในวัฒนธรรมไทย  ประกอบกับมหาวิทยาลัยตระหนักในบทบาทของการน าความรู้สู่สากลอย่างมี
คุณภาพ และการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล โดยมีการด าเนินโครงการรองรับแต่ละด้าน ได้แก่ 

๑.๑ ด้านการรักษา สืบทอด และส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง/ประเพณีสงกรานต์ และ
โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ                                                                                                                           

๑.๒ ด้านการจัดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เช่น วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม 
๑.๓ ด้านการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น 

โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง..ล่องเรือ 
๑.๔ ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

  นอกจากการด าเนินงานในแต่ละด้านแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังมีภารกิจ 
ที่ส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้กับนิสิตนักศึกษา เช่น โครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย 
อีกทั้งมีนโยบายส าคัญ เรื่องการให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และการใช้โรงละครศรีสุริยวงศ์ ให้ เป็น
ศูนย์กลางพื้นที่ให้บริการ ส าหรับการจัดกิจกรรมดนตรี การแสดง และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน 
ประชาชน และผู้สนใจ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ และการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
๖. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ด าเนินงานตามพันธกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการ
วิชาการและสร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน  โดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นการน าศาสตร์พระราชาถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น   ซึ่งมีการจัดโครงการบริการแก่สังคมในพื้นที่
เป้าหมาย ดังนี้ 
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  ๔๔ 
 

 

๖.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
      โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรไีทย 
      โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรบ์ริการวิชาการเพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชนสู่การ

ท่องเที่ยวและบริการ 
      โครงการพัฒนาชุมชนดา้น ICT เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
      โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชน 
๖.๒ ด้านสังคม 
      โครงการดนตรีเพื่อผู้สูงอายุ 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าชุมชน 
      โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
      โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      โครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
๖.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม 
      โครงการบริการวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      โครงการน าปราชญ์ศาสตรแ์ห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอยา่งยั่งยืน (คร้ังที่ ๓) 
๖.๔ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
      โครงการทัศนศิลป ์

 
๗. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะครุศาสตร์และศูนย์ศึกษาพัฒนาครูได้
ด าเนินการจัดโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้ 

๗.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
     กิจกรรม : การประชุมโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ ๑ 
     กิจกรรม : การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร 

"Google Apps for Education" 
     กิจกรรม : การสัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาทักษะสมอง Executive Function-EF 
     กิจกรรม : การสัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง STEAM Education จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติใน

ห้องเรียนปฐมวัย 
     กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชัน้เรียน ครั้งที่ ๒ 

"เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด : Thinking Classroom" 
     กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา ครั้งที่ ๒ "เทคนิคการ

แกะโฟมและเทคนิคการท าลายค าโบราณ" 
     กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประเมินผลโครงการส าหรับนักบริหารสถานศึกษา 
     กิจกรรม : การอบรมโค้ชตน้แบบกรีฑาส าหรับเด็ก Kids' Athletics 
     กิจกรรม : การพัฒนาครู"โครงการอบรมปฏิบัติการจิตวิทยาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" 
     กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการเรียนการสอน 
     กิจกรรม : การส่งเสริมการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
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  ๔๔ 
 

 

๖.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
      โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรไีทย 
      โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรบ์ริการวิชาการเพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชนสู่การ

ท่องเที่ยวและบริการ 
      โครงการพัฒนาชุมชนดา้น ICT เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
      โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชน 
๖.๒ ด้านสังคม 
      โครงการดนตรีเพื่อผู้สูงอายุ 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าชุมชน 
      โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
      โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      โครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
๖.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม 
      โครงการบริการวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      โครงการน าปราชญ์ศาสตรแ์ห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอยา่งยั่งยืน (คร้ังที่ ๓) 
๖.๔ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
      โครงการทัศนศิลป ์

 
๗. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะครุศาสตร์และศูนย์ศึกษาพัฒนาครูได้
ด าเนินการจัดโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้ 

๗.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
     กิจกรรม : การประชุมโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ ๑ 
     กิจกรรม : การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร 

"Google Apps for Education" 
     กิจกรรม : การสัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาทักษะสมอง Executive Function-EF 
     กิจกรรม : การสัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง STEAM Education จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติใน

ห้องเรียนปฐมวัย 
     กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชัน้เรียน ครั้งที่ ๒ 

"เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด : Thinking Classroom" 
     กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา ครั้งที่ ๒ "เทคนิคการ

แกะโฟมและเทคนิคการท าลายค าโบราณ" 
     กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประเมินผลโครงการส าหรับนักบริหารสถานศึกษา 
     กิจกรรม : การอบรมโค้ชตน้แบบกรีฑาส าหรับเด็ก Kids' Athletics 
     กิจกรรม : การพัฒนาครู"โครงการอบรมปฏิบัติการจิตวิทยาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" 
     กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการเรียนการสอน 
     กิจกรรม : การส่งเสริมการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ๔๕ 
 

 

     กิจกรรม : การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสรา้ง
ข้อสอบ 

     กิจกรรม : การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิเคราะห์
ข้อสอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป TAP 

     กิจกรรม : การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยในชั้น
เรียน 

     กิจกรรม : การอบรมนักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 
๗.๒ โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     กิจกรรม : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ STEM  Education คร้ังที่ ๑  
     กิจกรรม : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
     กิจกรรม : การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร ์
     กิจกรรม : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผา่นค่ายวิชาการเชิงบูรณาการ 
     กิจกรรม : การศึกษาดูงานด้านสิง่แวดล้อมและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  
     กิจกรรม : การพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับครูและนักเรียน 
     กิจกรรม : การจัดกิจกรรม และสื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพฒันาทักษะภาษา และการคิด

วิเคราะห์ 
     กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาส าหรับครู 
     กิจกรรม : ค่ายบูรณาการพฒันานักเรียนผูน้ าทางวชิาการ   
     กิจกรรม : ถอดบทเรียนและประเมินโครงการ   

 
๘. ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๑๓  
ตัวบ่งชี้  ภายใต้องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย  องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ผลการประเมิน 
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ  ๔.๒๖ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  และ  
๒) ผลการประเมินจ าแนกตาม ๕ องค์ประกอบ มีดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๐  
ผลประเมินอยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๒ ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก  องค์ประกอบที่ ๔ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก  และองค์ประกอบที่ ๕ 
การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ ผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) มีผลการ
ประเมิน ๓.๒๘  อยู่ในระดับพอใช้  ด้านกระบวนการ (Process)  มีผลการประเมิน ๔.๘๖ อยู่ในระดับดีมาก และด้าน
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมิน ๓.๘๖ อยู่ในระดับดี  
 
๙. ด้านการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาล  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  มีการด าเนินการกิจกรรมส าคัญต่างๆ  ดังนี้ 
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  ๔๖ 
 

 

๙.๑ ด้านบุคลากร  มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนท าให้จ านวนบุคลากรท้ังสายสอนและสาย
สนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
ทุกหน่วยงาน  การส่งบุคลากรไปร่วมอบรมและพัฒนาเพื่อเปิดวิสัยทัศน์บุคลากรสู่อาเซียนและนานาชาติ  การพัฒนา
ระบบการประเมินผลเพื่อการพัฒนางานในหน้าที่  และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่บุคลากรทุกกลุ่ม  มีการจัดท าและปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดรับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงในภาวการณ์ปัจจุบัน 

๙.๒ ด้านระบบการบริหารและการปฏิบัติงาน  เน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อความโปร่งใส  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ก้าวทันกับโลกในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)  และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) โดย
มีการใช้อย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบการเงิน พัสดุ งบประมาณ บุคลากร  และระบบงานสารบรรณ  รวมทั้งมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดด้านความส าเร็จของการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไว้อีกด้วย 

๙.๓ ด้านการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่ สภาพแวดล้อม สุนทรียภาพและ
บริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อนักศึกษาและบุคลากร  มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย  และศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อน าไปปรับปรุง
และพัฒนาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร  ทั้งยังมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการสร้างสุนทรียภาพการ
บริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และความปลอดภัย  เพื่อน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีการจัดระบบการจัดการศึกษา เพื่อให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  โดยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล  ได้มีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพ ตามข้อมูลที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  
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  ๔๖ 
 

 

๙.๑ ด้านบุคลากร  มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนท าให้จ านวนบุคลากรทั้งสายสอนและสาย
สนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
ทุกหน่วยงาน  การส่งบุคลากรไปร่วมอบรมและพัฒนาเพื่อเปิดวิสัยทัศน์บุคลากรสู่อาเซียนและนานาชาติ  การพัฒนา
ระบบการประเมินผลเพื่อการพัฒนางานในหน้าที่  และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่บุคลากรทุกกลุ่ม  มีการจัดท าและปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดรับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงในภาวการณ์ปัจจุบัน 

๙.๒ ด้านระบบการบริหารและการปฏิบัติงาน  เน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อความโปร่งใส  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ก้าวทันกับโลกในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)  และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) โดย
มีการใช้อย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบการเงิน พัสดุ งบประมาณ บุคลากร  และระบบงานสารบรรณ  รวมทั้งมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดด้านความส าเร็จของการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไว้อีกด้วย 

๙.๓ ด้านการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่ สภาพแวดล้อม สุนทรียภาพและ
บริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อนักศึกษาและบุคลากร  มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย  และศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อน าไปปรับปรุง
และพัฒนาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร  ทั้งยังมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการสร้างสุนทรียภาพการ
บริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และความปลอดภัย  เพื่อน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีการจัดระบบการจัดการศึกษา เพื่อให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  โดยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล  ได้มีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพ ตามข้อมูลที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  

 

  ๔๗ 
 

 

 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 
 
 

 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
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  ๔๘ 
 

 

 จ านวนคณาจารย์ จ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

 
 
 

 จ านวนคณาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
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  ๔๘ 
 

 

 จ านวนคณาจารย์ จ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

 
 
 

 จ านวนคณาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

  ๔๙ 
 

 

 จ านวนงบประมาณมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร จ าแนกตามปีงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน/กองบริหารงานบุคคล/กองนโยบายและแผน 
ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๖๑   

 
 



50
  ๕๐ 
 

 

นอกจากนั้น  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีรางวัลแห่งคุณภาพด้านต่างๆ มากมาย
ดังนี ้

๑๑. รางวัลแห่งคุณภาพด้านวิชาการ 
       มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ให้สาขาวิชาผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิชาการ โดย

สนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์เข้าแข่งขันในโครงการประกวดทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ส่งผลให้ได้รับรางวัล
มากมายหลายร้อยรางวัล ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะรางวัลที่โดดเด่น ดังนี้ 

         รางวัลผลการศึกษา ยอดเยี่ยม ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม 
ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๙ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

         รางวัลถ่ายภาพ ยอดเยี่ยม โครงการประกวดหนังสั้น “ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน” สถานีวทิยุโทรทัศน์กองทัพบก 

         รางวัลผลการศึกษา ยอดเยี่ยม ทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลยั ชัน้ปีที่ ๑ พิธีมอบ
รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นทางวทิยาศาสตรป์ระจ าปี ๒๕๕๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         รางวัลทีมเชียรล์ีดเดอร์ ยอดเยี่ยม  (The best of team)  การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒   

         รางวัล ดีเด่น ประเภทบทร้อยกรองส าหรับเยาวชนรวมบทร้อยกรอง “ค าสารภาพถึงพอ่ขุน
รามค าแหง” จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที ่๔๕ 

         รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจนี 
"สะพานสู่ภาษาจนี ครั้งที่ ๑๖” ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

         รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร”์ โครงการ
ประชุมวชิาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๐  

         รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษร
ประดิษฐ์ เนื่องในวนันริศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากผลงานอักษรประดิษฐช์ื่อ วังบูรพา   

         รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดบัอุดมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐   

         รางวัลชนะเลิศอันดบั ๑ การประกวดสุนทรพจน์ “ในหลวงในดวงใจของฉัน”  ในโครงการ 
“อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ”  

         รางวัลชนะเลิศอันดบั ๑ การประกวดหนังสัน้ “เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงนิออม” 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั ๑ การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๐ 

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทซอด้วง โครงการประกวดเดีย่วดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่
เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทซออู้ โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่
เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทปี่ โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน
ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทระนาดทุ้ม โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะ
แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทจะเข้ โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่
เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
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  ๕๐ 
 

 

นอกจากนั้น  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีรางวัลแห่งคุณภาพด้านต่างๆ มากมาย
ดังนี ้

๑๑. รางวัลแห่งคุณภาพด้านวิชาการ 
       มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ให้สาขาวิชาผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิชาการ โดย

สนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์เข้าแข่งขันในโครงการประกวดทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ส่งผลให้ได้รับรางวัล
มากมายหลายร้อยรางวัล ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะรางวัลที่โดดเด่น ดังนี้ 

         รางวัลผลการศึกษา ยอดเยี่ยม ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม 
ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๙ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

         รางวัลถ่ายภาพ ยอดเยี่ยม โครงการประกวดหนังสั้น “ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน” สถานีวทิยุโทรทัศน์กองทัพบก 

         รางวัลผลการศึกษา ยอดเยี่ยม ทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลยั ชัน้ปีที่ ๑ พิธีมอบ
รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นทางวทิยาศาสตรป์ระจ าปี ๒๕๕๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         รางวัลทีมเชียรล์ีดเดอร์ ยอดเยี่ยม  (The best of team)  การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒   

         รางวัล ดีเด่น ประเภทบทร้อยกรองส าหรับเยาวชนรวมบทร้อยกรอง “ค าสารภาพถึงพอ่ขุน
รามค าแหง” จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที ่๔๕ 

         รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจนี 
"สะพานสู่ภาษาจนี ครั้งที่ ๑๖” ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

         รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร”์ โครงการ
ประชุมวชิาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๐  

         รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษร
ประดิษฐ์ เนื่องในวนันริศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากผลงานอักษรประดิษฐช์ื่อ วังบูรพา   

         รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดบัอุดมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐   

         รางวัลชนะเลิศอันดบั ๑ การประกวดสุนทรพจน์ “ในหลวงในดวงใจของฉัน”  ในโครงการ 
“อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ”  

         รางวัลชนะเลิศอันดบั ๑ การประกวดหนังสัน้ “เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงนิออม” 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั ๑ การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๐ 

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทซอด้วง โครงการประกวดเดีย่วดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่
เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทซออู้ โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่
เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทปี่ โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน
ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทระนาดทุ้ม โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะ
แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทจะเข้ โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่
เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

  ๕๑ 
 

 

         รางวัลเหรียญทอง ประเภทขิม ๗ หย่อง โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทกัษะ
แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันสถาปนามหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี  

         สถาบนัการศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาสอบเข้าโครงการคืนครูสู่ท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ล าดบัที่ ๓ 
ของประเทศไทย 

๒. รางวัลแห่งคุณภาพด้านการวิจัย 
     มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการวิจัย โดยสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในเวทีวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีรางวัลมากมาย
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะรางวัลที่โดดเด่น ดังนี้ 

        รางวัลผลงานดีมาก (ภาคโปสเตอร์) งานวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการคิดเชงิเหตุผลของ
นักศึกษาครูสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ PBL การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ 
(The ๕th Higher Education Promotion Congress (HERP CONGRESS V)  

        รางวัลผลงานดีมาก (ภาคโปสเตอร์) งานวิจัย เร่ือง ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดนิ  
จากพื้นทีป่่าชุมชนบา้นศรีสรรเพชญ์ ที่มีความสามารถในการสง่เสริมการเจริญเติบโตของพืชการประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ (The ๕th Higher Education Promotion Congress (HERP CONGRESS V) 

        รางวัลผลงานดีมาก (ภาคบรรยาย) งานวิจัย เร่ือง การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองของตน้ม่วง
ไตรบุญ (Tribounia venosa) พรรณไม้ประจ าถิน่ในอู่ทองการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ ๕ (The ๕th Higher Education Promotion Congress (HERP CONGRESS V)  

๓. รางวัลแห่งคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
    มหาวิทยาลัยเน้นการบริการจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการท างานเป็น

ทีม ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับชาติ ดังนี้ 
       ถ้วยรางวัลชนะเลิศ เขตภาคกลาง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
       โล่เกียรติยศ จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้มหาวิทยาลยั

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้คะแนนสงูสุดเปน็ล าดับที่ ๑ ในกลุ่มงานภาครัฐ ประเภท
สถาบนัอุดมศึกษา 

       รางวัลระดบัดีเด่น (Excellence) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 
Morals Ethics and Core Values of Thailand Content: ME Thai Contest ๒๐๑๗ 

       ประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี) พุทธศักราช ๒๕๖๑ Executive of the year ๒๐๑๘ สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อ
สังคมไทย 
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การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 
 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕                

ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เทคนิค       
SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้จัดข้อมูลส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

               

 

 
จากข้อมูลส าคัญการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อน าไปสู่ทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพและก้าวเข้าสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

๑. ด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เน้นการบริการวิชาการตามความต้องการของ
ท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (จ านวน ๑๖ เขต) จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ทอง) 
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของชุมชน 
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  ๕๒ 
 

 

การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เทคนิค       
SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้จัดข้อมูลส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
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มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อน าไปสู่ทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพและก้าวเข้าสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

๑. ด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เน้นการบริการวิชาการตามความต้องการของ
ท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (จ านวน ๑๖ เขต) จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ทอง) 
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 
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  ๕๓ 
 

 

ท้องถิ่น การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน ท้องถิ่น การเปิดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อหารายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน โดยน าความรู้จากท้องถิ่นบูรณาการการเรียนการ
สอน การวิจัย ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

๒. ด้านการผลติและพัฒนาครู เน้นการพัฒนาศักยภาพการผลติครู ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีการผลิตครูตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และได้รับทุนการศึกษา
จากหน่วยงาน การยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบในการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ การจัดท าหลักสูตรอบรมตามเกณฑม์าตรฐานของการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ด้านอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว ภาษาและ
ศิลปะการแสดง) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์) มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลัก และสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา มีจิตสาธารณะและมีความเป็นไทย การ
พัฒนาหลักสูตรโดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 
การจัดการเรียนการสอนเน้นความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการ องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ เน้นการปฏิบัติจริงและเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างงานเองได้ 

๔. ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชารัฐ ชุมชน 
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการพัฒนามหาวิทยาลัย การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ยื ดหยุ่นและคล่องตัว 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาชีพให้ก้าวหน้า มั่นคง มีความรักผูกพันองค์กรตามค่านิยม 
Morality โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นศูนย์รวมจิตใจ การปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพอู่ทองทวารวดีสู่การเป็นวิทยาเขตเพื่อตอบสนองและ
รองรับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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๕๙ 
 

    
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยาเป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านดนตรี 
ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะ     
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่ายสายสมัพันธ์กับประเทศในกลุม่อาเซียน อีกทั้งมีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ รอบด้าน จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และด้านในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ   

ส าหรับข้อมูลส าคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  มีดังนี้ 

 

 
 

 
 

   
มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

          
 
 

 

 
สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย" 
 

 
 

 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพ
อนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
 
 

 
 
 

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 

 

 

บทที่ ๔ 
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์

 

๒. คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
 
 

๓. ปณิธำน 
 
 
 
 

๔. เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 

๑. ปรัชญำ 
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๖๐ 
 
 
 

 
 
 
 

 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 
 
 

  
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้ 

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

 

 

๖. วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
๗. พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 

๘. ค่ำนิยมร่วม 
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๖๐ 
 
 
 

 
 
 
 

 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 
 
 

  
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้ 

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

 

 

๖. วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
๗. พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 

๘. ค่ำนิยมร่วม 
 
 
 
 
 
 

๖๑ 
 
 
 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วยทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น   

บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และเป้าหมาย ดังนี้ 
 

 
 
เป้ำหมำย 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. มีการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน      

การสอน หรือการวิจัย 
๒. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น      

ในรูปแบบการบริการแบบเกิดรายได้ 
๓. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อม และศักยภาพเพื่อผลิตสินค้ าและบริการ โดยการใช้

ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. โครงการที่น าความรู้
และประสบการณ์
จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการ
พั ฒ น า ก า ร เรี ย น     
การสอนหรือการวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

๔ ≥๕ ≥๗ ≥๙ ≥๑๑ ≥๑๓ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

๒. จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมระยะสั้ น    
ที่ท าให้เกิดรายได้ 

จ านวน
หลักสูตร 

๗ ≥๑๐ ≥๑๕ ≥๒๐ ≥๒๕ ≥๓๐  

 
 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับกำรพัฒนำท้องถิ่น 



62
๖๒ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. การอบรมความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สูงวัย ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อป้องกัน

แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น 
๒. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง 

๓. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ า น ว น ห มู่ บ้ า น 
ชุมชนที่น าโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ม า
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้เยาวชนและผู้สูง
วั ย ห รื อ ได้ รั บ ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า งค ว า ม
เข้มแข็งด้านสังคม 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน 

๓ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

๒. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครั ฐและเอกชน 
สถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

จ านวน
เครือข่าย 

๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ ≥๘ ≥๑๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

๓. ผลการส ารวจความ
คิดเห็นบ้านสมเด็จ
โพลล์ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

จ านวนโพลล ์ ๙ ≥๙ ≥๙ ≥๙ ≥๙ ≥๙ - สถาบั น วิ จั ยแล ะ
พัฒนา 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. จ านวนวิสาหกิจชุมชน 
หรือกลุ่มอาชีพหรือ
ผู้ประกอบการใหม่ที่
เพิ่มขึ้นในชุมชน 

จ านวน
วิสาหกิจหรือ
กลุ่มอาชีพ

หรือ
ผู้ประกอบการ 

๑ ≥๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบั น วิ จั ยและ
พัฒนา 

๔. จ า น ว น งา น วิ จั ย 
นวั ตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ ที่น ามาใช้
ประโยชน์ ในชุมชน
และท้องถิ่น 

จ านวน
ผลงาน 

๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ 

๕. รายได้ของประชาชน
ที่ เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ/ป ี N/A ต่ ากว่า 
๒๘,๕๐๐ บาท

ต่อปี 

≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ 

๖. จ านวนผลิตภัณ ฑ์
ชุม ชนที่ ได้ รับ การ
พัฒนามูลค่า 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ 

๒ ≥๓ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ 
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๖๒ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. การอบรมความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สูงวัย ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อป้องกัน

แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น 
๒. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง 

๓. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ า น ว น ห มู่ บ้ า น 
ชุมชนที่น าโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ม า
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้เยาวชนและผู้สูง
วั ย ห รื อ ได้ รั บ ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า งค ว า ม
เข้มแข็งด้านสังคม 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน 

๓ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

๒. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
สถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

จ านวน
เครือข่าย 

๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ ≥๘ ≥๑๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

๓. ผลการส ารวจความ
คิดเห็นบ้านสมเด็จ
โพลล์ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

จ านวนโพลล ์ ๙ ≥๙ ≥๙ ≥๙ ≥๙ ≥๙ - สถาบั น วิ จั ยแล ะ
พัฒนา 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. จ านวนวิสาหกิจชุมชน 
หรือกลุ่มอาชีพหรือ
ผู้ประกอบการใหม่ที่
เพิ่มขึ้นในชุมชน 

จ านวน
วิสาหกิจหรือ
กลุ่มอาชีพ

หรือ
ผู้ประกอบการ 

๑ ≥๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบั น วิ จั ยและ
พัฒนา 

๔. จ า น ว น งา น วิ จั ย 
นวั ตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ ที่น ามาใช้
ประโยชน์ ในชุมชน
และท้องถิ่น 

จ านวน
ผลงาน 

๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ 

๕. รายได้ของประชาชน
ที่ เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ/ป ี N/A ต่ ากว่า 
๒๘,๕๐๐ บาท

ต่อปี 

≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ 

๖. จ านวนผลิตภัณ ฑ์
ชุม ชนที่ ได้ รับ การ
พัฒนามูลค่า 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ 

๒ ≥๓ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ 

๖๓ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด ารเิพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนวพระราชด าริให้แก่

ชุมชนและท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

จัดการเรียนการสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนโครงการที่น้อม
น าแนวพระราชด าริ 
มาบูรณาการแก้ปัญหา
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 

โครงการ/ปี ๕ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

๒. ระดับความส า เร็ จ
ของการด าเนินการ
ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

ระดับ ๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ให้

สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
๔. การประเมินความรู้ของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ า น ว น โค ร งก า ร 
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
ศิ ล ป วัฒ น ธ รรม ที่
เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เรี ย น รู้ ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ 
 

โครงการ/ปี ๓๒ ≥๓๒ ≥๓๒ ≥๓๒ ≥๓๒ ≥๓๒ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

๒. จ านวนผลงานที่แสดง
ถึ งองค์ ความรู้ ด้ าน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
ส มั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 
 

ชิ้นงาน/ปี ๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ 



64
๖๔ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. จ า น ว น โค ร งก า ร 
กิจกรรมการสร้า ง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
โ ด ย ใ ช้ ทุ น ท า ง
วัฒนธรรม 

โครงการ/ปี ๕ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

๔. ร้อยละของผู้ใช้แหล่ง
เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิ ล ป วัฒ น ธ รรม มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      

ในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ า น ว น โค ร งก า ร 
กิจกรรมที่ ส่ งเสริม 
ห รื อ อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
และท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 
กิจกรรม 

๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์
 

๒. ปริมาณขยะในชุมชน
ห รื อ ห มู่ บ้ า น
เป้ าหมายในความ
รับผิดชอบลดลง 

ร้อยละ N/A - ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐  

เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการหลัก 
 โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
 โครงการบูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 
 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
 โครงการ ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
 โครงการรอง 

โครงการรอง : ด้านเศรษฐกิจ 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม 
 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ 
 



65
๖๔ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. จ า น ว น โค ร งก า ร 
กิจกรรมการสร้า ง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
โ ด ย ใ ช้ ทุ น ท า ง
วัฒนธรรม 

โครงการ/ปี ๕ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

๔. ร้อยละของผู้ใช้แหล่ง
เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิ ลป วัฒ น ธ รรม มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านั กศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      

ในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตวัชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ า น ว น โค ร งก า ร 
กิจกรรมที่ ส่ งเสริม 
ห รื อ อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
และท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 
กิจกรรม 

๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์
 

๒. ปริมาณขยะในชุมชน
ห รื อ ห มู่ บ้ า น
เป้ าหมายในความ
รับผิดชอบลดลง 

ร้อยละ N/A - ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐  

เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการหลัก 
 โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
 โครงการบูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 
 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
 โครงการ ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
 โครงการรอง 

โครงการรอง : ด้านเศรษฐกิจ 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม 
 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ 
 

๖๕ 
 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการใหม่ 
 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว 

โครงการรอง : ด้านสังคม 
 โครงการกฎหมายควรรู้สู่ประชาชน 
 โครงการแก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงในครอบครัว 
 โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
 โครงการป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนในชุมชนและท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพกายใจ 

โครงการรอง : ด้านสิ่งแวดล้อม 
 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น และชุมชน 
 โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 

โครงการรอง : ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและงานสร้างสรรค์สู่การยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 ๖๖ 
 

 
 
เป้ำหมำย 

๑. การผลิตครูระบบปิด/เปิด 
๒. การพัฒนาศักยภาพครู 
๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. คัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครูในแต่ละสาขาวิชา 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๓. สนับสนุนให้ทุหหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ ควบคุมก ากับ             

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมี         

อัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ าน วน นั ก ศึ กษ าครูที่
ได้รับทุนจากชุมชนและ
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา 

จ านวนทนุ N/A ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ -คณะครุศาสตร์ 
 

๒. ร้อยละของนักศึกษาครูที่
ผ่ า น ก า รป ร ะ เมิ น จิ ต
วิญ ญ าณ ความ เป็ นครู
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ร้อยละ N/A ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ 

๓. ร้อยละของบัณฑิตครูที่
ส อ บ ผ่ า น ม า ต ร ฐ า น                    
ใบประกอบวิชาชีพคร ู

ร้อยละ N/A ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ 

๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่
สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก 

ร้อยละ N/A ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ 

๕. ร้ อยละของบั ณฑิ ตที่ มี   
งานท าตรงหรือสัมพันธ์กับ
ส า ข า วิ ช า ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ ๕๑.๓๙ ≥๗๐ ≥๗๕ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

๖. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ๘๖.๘๔ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวิจัย และนวัตกรรม 



67๖๖ 
 

 
 
เป้ำหมำย 

๑. การผลิตครูระบบปิด/เปิด 
๒. การพัฒนาศักยภาพครู 
๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. คัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครูในแต่ละสาขาวิชา 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๓. สนับสนุนให้ทุหหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ ควบคุมก ากับ             

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมี         

อัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ าน วน นั ก ศึ กษ าครูที่
ได้รับทุนจากชุมชนและ
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา 

จ านวนทนุ N/A ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ -คณะครุศาสตร์ 
 

๒. ร้อยละของนักศึกษาครูที่
ผ่ า น ก า รป ร ะ เมิ น จิ ต
วิญ ญ าณ ความ เป็ นครู
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ร้อยละ N/A ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ 

๓. ร้อยละของบัณฑิตครูที่
ส อ บ ผ่ า น ม า ต ร ฐ า น                    
ใบประกอบวิชาชีพคร ู

ร้อยละ N/A ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ 

๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่
สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก 

ร้อยละ N/A ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ 

๕. ร้ อยละของบั ณฑิ ตที่ มี   
งานท าตรงหรือสัมพันธ์กับ
ส า ข า วิ ช า ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศภายใน ๑ ป ี

ร้อยละ ๕๑.๓๙ ≥๗๐ ≥๗๕ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

๖. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ๘๖.๘๔ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวิจัย และนวัตกรรม 

๖๗ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติหน้าที่ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียน เป็นคนดี 

คนเก่ง และเป็นสุข 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive 

English Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา) 
๓. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษา

ของคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนของอาจารยท์ี่มี
ความเชี่ ยวชาญ ใน
วิชาชีพที่ ได้ รับการ
ยอมรับ 

จ านวนคน N/A ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ - คณะ/วิทยาลัย 
 

๒. จ านวนของครูและ
บุ ค ล าก รท างก า ร
ศึกษาในท้ อ งถิ่ นที่
ได้รับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จ านวนคน ๘๓๐ ≥๑,๐๐๐ ≥๑,๐๐๐ ≥๑,๐๐๐ ≥๑,๐๐๐ ≥๑๐๐๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษา
ครูในหลักสูตรความ
เป็น เลิศที่ ผ่ านการ
ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ
ความสามารถการใช้
ภ าษาอั งกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ใน
ร ะ ดั บ  B๑ ห รื อ 
TOEIC ๕๕๐  

ร้อยละ ๔๑.๗๘ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์
ฯ 
  

๔. ร้อยละของนักศึกษา
ครูที่ผ่านการประเมิน
ระดับความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR 
ใน ระดับ  B๑  หรือ 
TOEIC ๕๕๐  

ร้อยละ ๕๒.๘๘ ≥๕๕ ≥๕๕ ≥๕๕ ≥๕๕ ≥๕๕ 

๕. ร้อยละของนักเรียน
ในโรงเรียนเป้าหมาย
ในความรับผิดชอบ    
ที่มีผลการอ่านออก
เขียนได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A - ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 



68
๖๘ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖. ร้อยละของนักเรียนใน
โร ง เรี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สม เด็ จ เจ้ าพ ระยา
ระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  แต่ละวิชา สู ง
ก ว่ าคะแน น เฉ ล่ี ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละ ๖๕ ≥๗๐ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ -  โรงเรียนสาธิตฯ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
๒. พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษาได้ 
๓. จัดตั้งคลินิควิจัย 
๔. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive 

English Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา)      
๕. พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของครูสู่การพัฒนายกระดับวิทยฐานะ 
๖. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐาน

ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนของโรงเรียน
ขั้นพื้ นฐานในพื้ นที่    
ที่มหาวิทยาลัยเป็น  
พี่เล้ียง 

จ านวน
โรงเรียน 

๓๗ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๕๐ ≥๕๐ -คณะครุศาสตร์ 

๒. ร้อยละของงานวิจัย
เฉพาะสาขาวิชาชีพครู
ที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
น า น า ช า ติ  ห รื อ
น า ไ ป ใ ช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการผลิต
และพัฒนาคร ู

ร้อยละ N/A ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ 
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๖๘ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖. ร้อยละของนักเรียนใน
โร ง เรี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สม เด็ จ เจ้ าพ ระยา
ระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  แต่ละวิชา สู ง
ก ว่ าคะแน น เฉลี่ ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละ ๖๕ ≥๗๐ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ -  โรงเรียนสาธิตฯ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
๒. พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษาได้ 
๓. จัดตั้งคลินิควิจัย 
๔. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive 

English Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา)      
๕. พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของครูสู่การพัฒนายกระดับวิทยฐานะ 
๖. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐาน

ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนของโรงเรียน
ขั้นพื้ นฐานในพื้ นที่    
ที่มหาวิทยาลัยเป็น  
พี่เล้ียง 

จ านวน
โรงเรียน 

๓๗ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๕๐ ≥๕๐ -คณะครุศาสตร์ 

๒. ร้อยละของงานวิจัย
เฉพาะสาขาวิชาชีพครู
ที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
น า น า ช า ติ  ห รื อ
น า ไ ป ใ ช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการผลิต
และพัฒนาคร ู

ร้อยละ N/A ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ 

 
 
 

๖๙ 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. จ าน วน โรงเรี ยน ที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
จัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สะเต็ มศึ กษา (STEM 
Education)                     

จ านวน
โรงเรียน 

 

≥๓๗ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ -คณะครุศาสตร์ 

๔. จ านวนโรงเรี ยนใน
ท้ องถิ่ นที่ มี การน า
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ของโรงเรียน
สาธิตไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน
โรงเรียน 

N/A ≥๕ ≥๕ ≥๗ ≥๘ ≥๙ 
 

- โรงเรียนสาธิตฯ 

๕. จ านวนกิจกรรมการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ใน
ศต วรรษ ที่  ๒ ๑  สู่
การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้
โรงเรียนขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
เป็นพี่เลี้ยง 

จ านวน
กิจกรรม 

๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๕๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

๖. จ านวน โรงเรียน ที่
ได้รับการพัฒนาหรือ
แ ก้ ไข ปั ญ ห า ก า ร
จัดการการศึกษาและ
คุณภาพการศึกษา 

จ านวน
โรงเรียน 

๑๕ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ 

๗. ร้อยละของนักเรียน
ใ น ท้ อ ง ถิ่ น พื้ น ที่
เป้าหมายมีคะแนน
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน คะแนน
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ N/A ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ - คณะครุศาสตร์ 

๘. จ า น ว น โค ร งก า ร                
บ่ ม เ พ า ะ ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม 
และการต่อต้านการ
ทุจริตของนัก เรียน
ใน ร ะ ด ับ ป ฐ ม ว ัย 
ป ฐ ม ศ ึก ษ า  แ ล ะ
มัธยมศึกษา 

จ านวน 
โครงการ 

๓ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ ≥๗ - โรงเรียนสาธิตฯ 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและ
พัฒนาครู การวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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๗๐ 
 
 

 โครงการหลัก 
 โครงการต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู 
 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โครงการรอง 

โครงการรอง : ด้านการผลิตครู ระบบปิด/ระบบเปิด 
 โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นดว้ยระบบ Coaching 
and Mentoring และ Professional Learning Community ด้วยศาสตร์พระราชา 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู 

โครงการรอง : ด้านการพัฒนาศักยภาพครู 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ 
 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการรอง : ด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการ
วิจัยต้นแบบ 
 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71

๗๐ 
 
 

 โครงการหลัก 
 โครงการต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู 
 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โครงการรอง 

โครงการรอง : ด้านการผลิตครู ระบบปิด/ระบบเปิด 
 โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นดว้ยระบบ Coaching 
and Mentoring และ Professional Learning Community ด้วยศาสตร์พระราชา 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู 

โครงการรอง : ด้านการพัฒนาศักยภาพครู 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ 
 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการรอง : ด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการ
วิจัยต้นแบบ 
 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๑ 
 

 
 

เป้ำหมำย 
๑. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๒. พัฒนาอาจารย์ 
๓. คุณภาพบัณฑิต 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
๓. พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการบนฐานความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สังคม และการท างานในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 
๕. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนบนฐาน

ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
๖. ส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน (ด้ำนควำมเป็นเลิศ) 

๑. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และ/หรือองค์กร
วิชาชีพ 

๒. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพใน
ระดับดีขึ้นไป 

๓. การจัดให้มีระบบสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามความเป็นเลิศของ
หลักสูตร 

๔. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้ได้ทั้งความรู้ทั้งเชิง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเน้นการวิจัยเป็นฐาน  

๕. พัฒนากระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละศาสตร์ของความเป็นเลิศ 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ                

อย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ เพื่ อให้ผู้ เรียนมีทักษะ                

ในการใช้ภาษาอังกฤษ  
๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน

อ่ืนๆ และเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น       
บนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
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๗๒ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วดัมำตรฐำน 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการการ
วิจัย  บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน 

ร้อยละ ๕๖.๕๘ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภายนอกทั้ง
ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย       
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๓. จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร         
พ หุ วิ ท ย า ก า ร ห รื อ           
สหวิทยาการ 

หลักสูตร ๑ ≥๑ ≥๑ ≥๒ ≥๒ ≥๓ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ๔. จ านวนหลักสูตรสอง

ภ าษาหรือห ลั กสู ต ร
นานาชาติ 

หลักสูตร ๑ ≥๑ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ 

๕. ร้อยละของหลักสูตร
ที ่ม ีก ารจ ัดการเรียน
ก า ร ส อ น โด ย ใช ้สื ่อ
ด ิจ ิต อ ล  ( Digital 
Based Education) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวชี้วดัควำมเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)  
๑. จ านวนหลักสูตรความ

เป็นเลิศตาม อัตลักษณ์
ที่ โ ด ด เด่ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจาก
ข้อมูลฐานเดิมในแตล่ะปี 

หลักสูตร ๑๓ ≥๑ ≥๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

๒. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่าน
เก ณ ฑ์ ก า รป ระ กั น
คุณภาพการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘.๙๕ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐  

๓. จ าน วน น วั ต ก รรม /
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
ผล งาน ที่ ได้ รั บ ก าร
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ 

ผลงาน N/A ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. จ าน วน น วั ต ก รรม /
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
ผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ผลงาน N/A ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ 
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๗๒ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วดัมำตรฐำน 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการการ
วิจัย  บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน 

ร้อยละ ๕๖.๕๘ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภายนอกทั้ง
ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย       
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๓. จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร         
พ หุ วิ ท ย า ก า ร ห รื อ           
สหวิทยาการ 

หลักสูตร ๑ ≥๑ ≥๑ ≥๒ ≥๒ ≥๓ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ๔. จ านวนหลักสูตรสอง

ภ าษาหรือห ลั กสู ต ร
นานาชาติ 

หลักสูตร ๑ ≥๑ ≥๓ ≥๔ ≥๕ ≥๖ 

๕. ร้อยละของหลักสูตร
ที ่ม ีก ารจ ัดการเรียน
ก า ร ส อ น โด ย ใช ้สื ่อ
ด ิจ ิต อ ล  ( Digital 
Based Education) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวชี้วดัควำมเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)  
๑. จ านวนหลักสูตรความ

เป็นเลิศตาม อัตลักษณ์
ที่ โ ด ด เด่ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจาก
ข้อมูลฐานเดิมในแตล่ะปี 

หลักสูตร ๑๓ ≥๑ ≥๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

๒. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่าน
เก ณ ฑ์ ก า รป ระ กั น
คุณภาพการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘.๙๕ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐  

๓. จ าน วน น วั ต ก รรม /
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
ผล งาน ที่ ได้ รั บ ก าร
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ 

ผลงาน N/A ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. จ าน วน น วั ต ก รรม /
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
ผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ผลงาน N/A ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ 

 
 
 
 

๗๓ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. วางแผนกรอบอัตรากำลังของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ                 

ให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
๓. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชการให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร ้างสรรค์ และ

 เผยแพรผ่ลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วดัมำตรฐำน 
๑. อาจารย์  ได้รับการ

ส่งเสริมให้เข้าอบรม
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง 

ร้อยละ N/A ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๒. อาจารย์  ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการ
อบรมในวิชาชีพเฉพาะ
ของตน อย่ างน้ อ ย       
ปีละสองครั้ง 

ร้อยละ N/A ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ๒๔.๐๓ ≥๒๕ ≥๓๐ ≥๓๕ ≥๔๐ ≥๔๕ 

๔. ร้อยละของอาจารย์ที่
มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ ๒๕.๓๙ ≥๒๖ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ 

๕. ร้อยละของอาจารย์ที่
มีผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้ างสรรค์ที่ ได้ รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ N/A ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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๗๔ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือ

ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่

ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่
ได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ ๑๓ 
 

≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๗ ≥๑๗ ≥๒๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ร้อยละงานวิจัย งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
นวั ตก รรมที่ มี ก าร
เผยแพร่หรืออ้างอิง 
หรือน าไป ใช้ทั้ งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย          
(ใน ปี งบ ป ระ ม าณ
ย้อนหลัง ๑ ปี)  

ร้อยละ ๗๐ ≥๗๓ ≥๗๕ ≥๗๘ ≥๘๐ ≥๘๕ 

๓. ร้อยละผลผลิตของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย (ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลผลิต)  

ร้อยละ
ผลผลิตต่อ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
พัฒนา 

๒๐ ≥๒๐ ≥๒๓ ≥๒๕ ≥๒๘ ≥๓๐  

๔. จ า น ว น เว ที แ ล ะ
เค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ร่วมมือในการเผยแพร่
ผ ล ง า น วิ จั ย            
ก ารแ ส ด งผล งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ทั้ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาต ิ

เครือข่าย ๘ ≥๘ ≥๙ ≥๙ ≥๙ ≥๑๐ - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕. จ า น ว น ง า น วิ จั ย 
นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชน
และท้องถิ่น 

ผลงาน ๔๕ ≥๔๘ ≥๕๐ ≥๕๕ ≥๖๐ ≥๖๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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๗๔ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือ

ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่

ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่
ได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ ๑๓ 
 

≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๗ ≥๑๗ ≥๒๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ร้อยละงานวิจัย งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
นวั ตก รรมที่ มี ก าร
เผยแพร่หรืออ้างอิง 
หรือน าไป ใช้ทั้ งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย          
(ใน ปี งบ ป ระ ม าณ
ย้อนหลัง ๑ ปี)  

ร้อยละ ๗๐ ≥๗๓ ≥๗๕ ≥๗๘ ≥๘๐ ≥๘๕ 

๓. ร้อยละผลผลิตของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย (ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลผลิต)  

ร้อยละ
ผลผลิตต่อ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
พัฒนา 

๒๐ ≥๒๐ ≥๒๓ ≥๒๕ ≥๒๘ ≥๓๐  

๔. จ า น ว น เว ที แ ล ะ
เค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ร่วมมือในการเผยแพร่
ผ ล ง า น วิ จั ย            
ก ารแ ส ด งผล งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ทั้ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาต ิ

เครือข่าย ๘ ≥๘ ≥๙ ≥๙ ≥๙ ≥๑๐ - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕. จ า น ว น ง า น วิ จั ย 
นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชน
และท้องถิ่น 

ผลงาน ๔๕ ≥๔๘ ≥๕๐ ≥๕๕ ≥๖๐ ≥๖๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๗๕ 
 
 กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้อง         

ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
๔. ก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรียนการสอน         

ที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 
๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมี         

อัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 
๗. สร้างกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ความพึ งพอใจผู้ ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณ ฑิ ตตามกรอบ
ม าต รฐ าน คุณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 

ร้อยละ ๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

๒. ร้อยละของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท า 
สร้างงานเองได้ หรือ
ศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปี
หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษา
ที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้
ความสามารถด้าน
ภาษาอั งกฤษ ตาม
เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ก าหนด 

ร้อยละ ๓๐.๙๗ ≥๓๒ ≥๓๓ ≥๓๔ ≥๓๕ ≥๓๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

 

๔. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ เข้ าร่วมโครงการ
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 

- ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
- ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

๕. ระดับพฤติกรรมการ
มีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา 

ระดับ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ - ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
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๗๖ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พืน้ฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖. ร้อยละของนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการใช้
ทั ก ษ ะ สื่ อ ส า ร
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่ างประเทศ       
ในกิจกรรม โครงการ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะสื่อสาร 
ทั้ งภายในประเทศ
และตา่งประเทศ       

ร้อยละ ๖๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - ส านั ก วิ เทศสั มพั น ธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

- ส า นั ก กิ จ ก า ร นิ สิ ต
นักศึกษา 

- ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

 

๗. ร ะ ดั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม
ความเป็ นไทยของ
นักศึกษา 

ระดับ N/A ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ - ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

๘. ความพึ งพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ด้ า น
ทั ก ษ ะการ ใช้ ชี วิ ต
แ ล ะ อ า ชี พ ใน ยุ ค
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ระดับ N/A ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ - สาขาวิชา/คณะ 
- ส า นั ก กิ จ ก า ร นิ สิ ต
นักศึกษา 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
๙. ร้อยละของบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละปี สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ และมี
รายได้เป็นของตนเอง  

ร้อยละ ๑๓ ≥๑๕ ≥๑๘ ≥๒๐ ≥๒๓ ≥๒๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ จึงได้จัดท า
ข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการหลัก 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อยกระดับการจัดคุณภาพในการผลิตบัณฑิต 
 โครงการการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการรอง 

โครงการรอง : ด้านการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 
 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืนๆ 
 โครงการยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย 
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๗๖ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พืน้ฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖. ร้อยละของนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการใช้
ทั ก ษ ะ สื่ อ ส า ร
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่ างประเทศ       
ในกิจกรรม โครงการ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะสื่อสาร 
ทั้ งภายในประเทศ
และตา่งประเทศ       

ร้อยละ ๖๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - ส านั ก วิ เทศสั มพั น ธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

- ส า นั ก กิ จ ก า ร นิ สิ ต
นักศึกษา 

- ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

 

๗. ร ะ ดั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม
ความเป็ นไทยของ
นักศึกษา 

ระดับ N/A ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ - ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

๘. ความพึ งพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ด้ า น
ทั ก ษ ะการ ใช้ ชี วิ ต
แ ล ะ อ า ชี พ ใน ยุ ค
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ระดับ N/A ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ - สาขาวิชา/คณะ 
- ส า นั ก กิ จ ก า ร นิ สิ ต
นักศึกษา 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
๙. ร้อยละของบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละปี สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ และมี
รายได้เป็นของตนเอง  

ร้อยละ ๑๓ ≥๑๕ ≥๑๘ ≥๒๐ ≥๒๓ ≥๒๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ จึงได้จัดท า
ข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการหลัก 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อยกระดับการจัดคุณภาพในการผลิตบัณฑิต 
 โครงการการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการรอง 

โครงการรอง : ด้านการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 
 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืนๆ 
 โครงการยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย 

๗๗ 
 

โครงการรอง : ด้านการพัฒนาอาจารย์ 
 โครงการสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 
 โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 โครงการบ่มเพาะคณาจารย์เพื่อร่วมสร้างคุณลักษณะ “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” 
 โครงการทุนการศึกษาระยะยาวเพื่อคัดสรรคณาจารย์เฉพาะทาง (คณาจารย์ช้างเผือก) 

โครงการรอง : ด้านคุณภาพของบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ ด้านจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  
 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรมนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  
 โครงการรับน้องใหม่ หัวใจสร้างสรรค์ 
 โครงการทักษะชีวิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ 
 โครงการทักษะชีวิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ 
 โครงการฑูตกิจกรรม Freshy Boy & Girl  
 โครงการวันราชภัฏ  
 โครงการแข่งขันกีฬาชงโคเกมส์  
 โครงการค่ายพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ ๑) 
 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะวิชาชีพ (ชั้นปีที่ ๒ - ๔) 

English for work 
English for presentation 
การเขียน Resume 
English camp 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติ (ชั้นปีที่ ๒ – ๔) 
 โครงการ “The DIMA-BSRU K-Pop Camp” 
 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ 
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) (ชั้นปีที่ ๓ และ ๔) 
 โครงการมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 
 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาทางด้านมารยาท 
 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

โครงการรอง : ด้านคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาด้านความเป็นผู้น า 
 โครงการ Job Fair  
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ 
 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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๗๘ 
 
 

 
เป้ำหมำย 

๑. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 
๒. ระบบฐานข้อมูล 
๓. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๔. พัฒนาเครือข่าย 
๕. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
๒. ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้และ

บริการวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน 
๓. มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ท าปฏิญญา

ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนมหาวิทยาลั ย    
ราชภัฏที่ ท าปฏิญญา
ร่ วมกั นในการพั ฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

จ านวน ๕ ≥๑ ≥๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ - มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

และสอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ  
๒. พัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคุลม 
๓. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   
๔. เพื่อพัฒนาระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่
เข้ ารับการฝึกอบรม
แ ล ะ พั ฒ น า ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ร้อยละ ๑๘ ≥๒๐ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๕๐ ≥๖๐ - ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
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๗๘ 
 
 

 
เป้ำหมำย 

๑. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 
๒. ระบบฐานข้อมูล 
๓. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๔. พัฒนาเครือข่าย 
๕. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
๒. ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้และ

บริการวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน 
๓. มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ท าปฏิญญา

ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนมหาวิทยาลั ย    
ราชภัฏที่ ท าปฏิญญา
ร่ วมกั นในการพั ฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

จ านวน ๕ ≥๑ ≥๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ - มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

และสอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ  
๒. พัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคุลม 
๓. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   
๔. เพื่อพัฒนาระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่
เข้ ารับการฝึกอบรม
แ ล ะ พั ฒ น า ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ร้อยละ ๑๘ ≥๒๐ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๕๐ ≥๖๐ - ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

๗๙ 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศหรือ
น วั ต ก รรม ใน ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สารสนเทศร่วมกันใน
เครือข่าย (ครบทั้ ง๔ 
พันธกิจ)  ที่รองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
(Digital University) 

ระดับ ๒ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักวิทยบริการฯ 
- คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 

๓. ระดับความส า เร็ จ
ของการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารและผลการ
ด า เนิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ  ๓  ๓  ๓ ๔ ๔ ๕ 
 

- ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา
และบุคลากร 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

สนับสนุน สร้างเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. พัฒนา และส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. พัฒนา การให้บริการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ร้อยละความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่
และการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สภาพแวดล้อม  

ร้อยละ ๗๖.๙๖ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
- กองอาคารสถานที่ฯ 
ส านักงานอธิการบดี 

๒. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนั ก ศึ กษาและ
บุคลากรและผู้มีส่วน
ได้ ส่ วน เสี ย ใน ก าร
บริการสิ่ งสนับสนุน
สื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ ใน
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๘๐.๗๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
- กองอาคารสถานที่ฯ 
ส านักงานอธิการบดี 

- ส านักวิทยบริการฯ 
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๘๐ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน      

อย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ 
๒. ส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกนั 
๓. มหาวิทยาลยัมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการสรา้งและ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนของโครงการ 
กิ จ ก ร รม ร่ ว ม กั บ
เครือข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลั ยทั้ งใน
และต่างประเทศ 

จ านวน N/A ≥๑ ≥๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
- ส านักงานอธิการบดี  

 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
๓. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร  
๔. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของบุคลากร 
๕. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล  
๖. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและการจัดตั้งวิทยาเขต 
๗. พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การ

ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  
๘. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่

ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๙. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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๘๐ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน      

อย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ 
๒. ส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกนั 
๓. มหาวิทยาลยัมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการสรา้งและ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนของโครงการ 
กิ จ ก ร รม ร่ ว ม กั บ
เครือข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลั ยทั้ งใน
และต่างประเทศ 

จ านวน N/A ≥๑ ≥๒ ≥๓ ≥๔ ≥๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
- ส านักงานอธิการบดี  

 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
๓. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร  
๔. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของบุคลากร 
๕. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล  
๖. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและการจัดตั้งวิทยาเขต 
๗. พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การ

ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  
๘. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่

ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๙. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

๘๑ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๖๐) 

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. จ าน วน  ข้ อบั งคั บ     
กฎ ระเบียบ ประกาศ  
ที่ ได้ รั บการพั ฒนา
ปรับปรุงในแต่ละปี 

จ านวน
ข้อบังคับ กฎ 

ระเบยีบ 
ประกาศ   

๑๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 

๒. ร้อยละความพึงพอใจ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่
เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
สวัสดิ การและสิทธิ
ประโยชน ์

ร้อยละ ๗๒.๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - ส านักงานอธิการบดี 
- กองบริหารงานบุคคล 
 

๓. ร้อยละของหน่วยงาน
ด้านบริการที่มีความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการในระดับ ๔ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ N/A ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๕ ≥๕๕ ≥๖๐ 
 

- คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
- กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  

๔. ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก - ส านักงานอธิการบดี 
- คณะ/ศูนย์/ส านัก 
- วิทยาลัยการดนตรี 

๕. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประสิท ธิภ าพ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๘๙ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
- กองคลั ง และกอง
น โยบ ายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี 

๖. ผ ล ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ดี ดี ดี ดี ดี ดี - งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี 
 

๗. หลักสูตรประจ าคณะ
ใน โครงก ารจั ด ตั้ ง
วิทยาเขต   

จ านวน
หลักสูตร 

N/A - - ๑ ๒ ๓ - ศูนย์การศึกษาอู่ทอง  
ทวารวดี 

๘. คณะที่เปิดการเรียน
การสอนในโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขต   

จ านวนคณะ N/A - - - - ๑ - ศูนย์การศึกษาอู่ทอง  
ทวารวดี 

๙. ความส าเร็จของการ
บริหารงานเพื่อการ
จัดตั้งวิทยาเขต 

ระดับ ๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ 
 

- ศูนย์การศึกษาอู่ทอง  
ทวารวดี 

๑๐. บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาในสาย
วิ ช าชี พ และความ
เชี่ ย ว ช าญ ใน ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)  

ร้อยละ ๕๕ ≥๖๐ ≥๖๕ ≥๗๐ ≥๗๕ ≥๘๐ - คณะ/วิทยาลัย 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
- กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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๘๒ 
 

 โครงการหลัก 
 โครงการประกาศปฏิญญาราชภัฏ 
 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ 
 โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับคณาจารย์/บุคลากร  
 โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับนักศึกษา  
 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
คณาจารย์  
 โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการส าหรับบุคลากร  
 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ส าหรับนักศึกษา  
 โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อการบริหารงานในยุคดิจิทัล  
 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย เพื่อยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ (MORALITY BSRU) เพื่อต่อต้านการทุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 โครงการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเพื่อการจัดตั้งวิทยาเขต 
 โครงการรอง 

โครงการรอง : ด้านการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 
 โครงการประกาศพื้นที่รับผิดชอบรายมหาวิทยาลัย 

โครงการรอง : ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้
ข้อมูลในระดับประเทศ 

โครงการรอง : ด้านการใช้ทรัพยากร 
 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและสวนสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น  
 โครงการพัฒนาศูนย์การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่สังคม
และท้องถิ่น 
 โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก 
 โครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศบนระบบ Smart Device 
 โครงการจัดหาและบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC) 
 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะด้าน ICT 
 โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
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โครงการรอง : ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 โครงการเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายภายใน และเครือข่ายชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์  (ต่อเนื่องทุกปี) 
 โครงการประกวดภาพระบายสีน้ า/ลายเส้น แลนมาร์ค หรือภาพถ่ายแลนมาร์คมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จฯ เพื่อใช้จัดท าประชาสัมพันธ์ 
 โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เที่ยงวันพุธ 
 โครงการสื่อสารเสียงตามสาย 
 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์ 
Bulliten ป้ายประกาศ ไวนิล 
 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๑  
 โครงการการบูรณาการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 

โครงการรอง : ด้านการจัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 โครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมุ่งสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส่ 
 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงการจัดตั้งศูนย์สอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ส าหรับคณาจารย์และ
นักศึกษา 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS) 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการบน Smart Device 

โครงการรอง : ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 บทที่ ๕ 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัต ิ

และการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จัดท าขึ้นเพื่อ

ปฏิบัติภารกิจส าคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่สากล โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 
๒๐ ปีต่อจากนี้ไป นับเป็นแผนที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังได้น าข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาใช้ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และรองรับกับโครงสร้างประชากรบริบทการจัด
การศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนยุทธศาสตร์ที่มีความ
ชัดเจน ครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เก่ียวข้องเพื่อสร้างความตระหนักในความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ และการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วน    
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ นอกจากจะ
ด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการขับเคลื่อนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแล้ว จะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณยึดกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามช่วงเวลาที่ก าหนด มีการด าเนินงานร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย  มีระบบ
การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนการถ่ายทอดจากระดับแผนยุทธศาสตร์            
สู่แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของการพัฒนา นอกจากนี้ ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผล
การด าเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความ
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เชื่อมโยง สอดรับกันรวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการด าเนินการที่บูรณาการกันอย่าง
เหมาะสม 

๑. หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
๑.๑ หลักการ 

๑) ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยยึดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นกรอบทิศทางหลัก และน าไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของมหาวิทยาลัย 

๒) ด าเนินการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงจากระดับ
มหาวิทยาลัย น าไปสู่ระดับท้องถิ่น และส่งผลต่อการพัฒนาระดับประเทศ  

๓) เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักใน
การขับเคลื่อน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
และด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

๔) ใช้กลไกการด าเนินงานอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน ให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย  

๕) ด าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการด้านแผนงานสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติราชการ และแผนเฉพาะด้าน
ต่างๆ รวมถึงมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม

ในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ  โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดท า
รูปเล่มเผยแพรใ่ห้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจและน ามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนของ
หน่วยงานให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๒) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 
๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปีและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน โดยผลักดันให้แนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนงานของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานระดับต่างๆ บูรณาการอยู่ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 

๓) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อนและ
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่ให้มากข้ึน  

๔) สร้างช่องทางให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกัน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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เชื่อมโยง สอดรับกันรวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการด าเนินการที่บูรณาการกันอย่าง
เหมาะสม 

๑. หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
๑.๑ หลักการ 

๑) ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยยึดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นกรอบทิศทางหลัก และน าไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของมหาวิทยาลัย 

๒) ด าเนินการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงจากระดับ
มหาวิทยาลัย น าไปสู่ระดับท้องถิ่น และส่งผลต่อการพัฒนาระดับประเทศ  

๓) เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักใน
การขับเคลื่อน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
และด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

๔) ใช้กลไกการด าเนินงานอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน ให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย  

๕) ด าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการด้านแผนงานสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติราชการ และแผนเฉพาะด้าน
ต่างๆ รวมถึงมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม

ในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ  โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดท า
รูปเล่มเผยแพรใ่ห้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจและน ามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนของ
หน่วยงานให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๒) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 
๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปีและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน โดยผลักดันให้แนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนงานของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานระดับต่างๆ บูรณาการอยู่ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 

๓) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อนและ
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่ให้มากข้ึน  

๔) สร้างช่องทางให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกัน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ 

  ๘๗ 
 

 

๒. การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
หลังจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

และได้น าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว  จ าเป็นต้องมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการด าเนินการตามแผน  และเป็นการผลักดันและเร่งรัด
ให้หน่วยงานด าเนินงานตามโครงการ แผนงานต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ดังนี้ 

 
 

 
             ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖                              
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส่วนราชการก าหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ได้มีการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
พร้อมก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติใน ๔ มิติ ประกอบด้วย มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ        
มิติด้านประสิทธิภาพ  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  โดยแต่ละมิติจะมีส่วนเก่ียวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

 
 

 

             จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อที่ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อเป็นการสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือ
เรียกว่ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” ที่ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมิน
คร้ังสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
 
 

 
             เป็นการประเมินด้านความส าเร็จของแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รายงาน ผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจาก
สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

๒.๒ การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

๒.๑ การวัดผลการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวทิยาลัย 
 

๒.๓ การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร ์
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            เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีการก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์และการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องโดย 
          ๑. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ใน
การก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ขององค์กร 
          ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
          ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
มหาวิทยาลัย ที่จะสะทอนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองคกรของคณะผูบริหารภายใตแนวนโยบายของ  
สภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธที่ไดวางไว โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยถือเปน      
ขอก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในมาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีอ านาจและหนาที่ในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน (๒) รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกปและน า
ข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

๒.๔ การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 
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            เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีการก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์และการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องโดย 
          ๑. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ใน
การก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ขององค์กร 
          ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
          ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
มหาวิทยาลัย ที่จะสะทอนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองคกรของคณะผูบริหารภายใตแนวนโยบายของ  
สภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธที่ไดวางไว โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยถือเปน      
ขอก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในมาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีอ านาจและหนาที่ในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน (๒) รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกปและน า
ข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

๒.๔ การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 
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 ภาคผนวก ก 
ค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดท ำกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ก 
ค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดท ำกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ 
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 ภาคผนวก ข 
รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ข 
รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

๑ 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ ำนวนโครงกำรที่น ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำ                      
กำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
             

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้มี
การประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เทคนิค       
SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลส าคัญสู่การก าหนด
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และ         
ค่าเป้าหมายไว้เพื่อการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ก าหนดมีที่มาจาก ๓ ส่วน คือ ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)     
(สมศ.) และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส าหรับรายละเอียดตัวชี้วัดมีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑  บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ใช้พัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น        

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา                       

การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ 
๓. จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน 
๔. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
๕. รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 
๖. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของ
ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการท่ีมีค่าตอบแทน
และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี  ๒ ประเภท คือ ๑) การพัฒนาการ
เรียนการสอน และ ๒) การพัฒนาการวิจัย โดยการประเมินตัวชี้วัดนี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละ
โครงการไม่จ าเป็นต้องมีทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่
ประเมิน 

 



[ข-๒] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท ำให้เกิดรำยได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ ำนวนวิสำหกิจชุมชน หรือกลุ่มอำชีพหรือผู้ประกอบกำรใหม่ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จ ำนวนงำนวิจัย นวัตกรรม ผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่น ำมำใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนโครงการที่ น าความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒ นา                      
การเรียนการสอนและการวิจัย 
  

 
 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรมท าให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเป็นหลักสูตรที่ สร้าง
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อการเพิ่มคุณค่าชีวิตและ
อาชีพและให้แก่ผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ 
 

  
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

สถาบันการศึกษามีภารกิจในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ 

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์                      
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานวิจัยอย่างถูกต้องสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้

[ข-๒]



[ข-๒] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท ำให้เกิดรำยได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ ำนวนวิสำหกิจชุมชน หรือกลุ่มอำชีพหรือผู้ประกอบกำรใหม่ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จ ำนวนงำนวิจัย นวัตกรรม ผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่น ำมำใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนโครงการที่ น าความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒ นา                      
การเรียนการสอนและการวิจัย 
  

 
 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรมท าให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเป็นหลักสูตรที่ สร้าง
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อการเพิ่มคุณค่าชีวิตและ
อาชีพและให้แก่ผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ 
 

  
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

สถาบันการศึกษามีภารกิจในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ 

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์                      
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานวิจัยอย่างถูกต้องสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้

[ข-๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ รำยได้ของประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น 

ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปประธรรมมีดังนี้ 

๑. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์แก่
สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสขุ  
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเป็นต้น 

๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น 

๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่นงานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันท่ีน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์จะด าเนินการใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ คร้ัง  ให้
นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของประโยชน์
ที่ไม่ซ้ ากัน  

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ านวนงานวิจัย  นวัตกรรม  ผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 

 
   

 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

การสนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สูงขึ้น หลุดพ้น
จากกับดักความยากจนโดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บริการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรายได้ และการมีงานท า 

โดยด าเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิต                   
ภาคการเกษตร การสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ เช่นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น การยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้านสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

[ข-๓]



[ข-๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ ำนวนหมู่บ้ำน ชุมชนที่น ำโครงกำรพระรำชด ำริมำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้เยำวชนหรือผู้สูงวัย
หรือได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม  

              เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม 

ตัวชี้วัดที่ ๖ จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำมูลค่ำ 

สูตรกำรค ำนวณ 

รายได้ของประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มขึ้นต่อปี 

 รายได้หลังจากเข้าร่วมโครงการต่อปี - รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการต่อปี  
= _____________________________________________________ × ๑๐๐ 
 รายได้ทั้งหมดของปทีี่ผ่านมา  

 
 

   
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้                     
มีมาตรฐาน อันจะน าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปะท้องถิ่น การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ ์OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในชุมชน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน        

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนที่น าโครงการพระราชด าริมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนและผู้สูงวัย

หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนา

ชุมชน 
๓. ผลการส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

พื้นที่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันการศึกษามีการก าหนดหมู่บ้าน ชุมชน ที่รับผิดชอบการ
จัดท าโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชน โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับ
พระราชด าริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน หรือผู้สูงวัย เมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่หมู่บ้าน ชุมชนในด้านต่างๆ หรือท าให้หมู่บ้าน ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามศักยภาพของ
ตนเอง 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน 

[ข-๔]



[ข-๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ ำนวนหมู่บ้ำน ชุมชนที่น ำโครงกำรพระรำชด ำริมำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้เยำวชนหรือผู้สูงวัย
หรือได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม  

              เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม 

ตัวชี้วัดที่ ๖ จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำมูลค่ำ 

สูตรกำรค ำนวณ 

รายได้ของประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มขึ้นต่อปี 

 รายได้หลังจากเข้าร่วมโครงการต่อปี - รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการต่อปี  
= _____________________________________________________ × ๑๐๐ 
 รายได้ทั้งหมดของปทีี่ผ่านมา  

 
 

   
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้                     
มีมาตรฐาน อันจะน าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปะท้องถิ่น การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ ์OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในชุมชน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน        

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนที่น าโครงการพระราชด าริมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนและผู้สูงวัย

หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนา

ชุมชน 
๓. ผลการส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

พื้นที่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันการศึกษามีการก าหนดหมู่บ้าน ชุมชน ที่รับผิดชอบการ
จัดท าโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชน โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับ
พระราชด าริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน หรือผู้สูงวัย เมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่หมู่บ้าน ชุมชนในด้านต่างๆ หรือท าให้หมู่บ้าน ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามศักยภาพของ
ตนเอง 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน 

[ข-๕] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สถำนประกอบกำรเพื่อพัฒนำ 
              ชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 
  

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ที่มีความร่วมมือด้านงานวิจัยการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ กับคณะหรือ
มหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาชุมชน (เครือข่าย)  

 เครือข่ายความร่วมมือ คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ 
ที่มีความร่วมมือ ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์กับคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีการลงนาม MOU หรือการด าเนินกิจกรรมร่วมกันโดยนับเครือข่ายเป็น
ดังนี้ 

 เครือข่ายที่เป็นตามก าหนดสัญญา MOU หากเป็นสัญญา MOU ต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปีนับเป็น ๑ เครือข่าย
แม้ว่าในปีปัจจุบันไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน  หากเป็นสัญญา MOU ปีต่อปีต้องมีกิจกรรมร่วมกันจึงจะนับเป็น ๑ เครือข่าย 
ส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกันจะนับเป็นเครือข่ายได้ต่อเมื่อได้มีการที่ด าเนินการในปีการศึกษานั้นๆ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 

  
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  

ความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ หมายถึง ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ท าการส ารวจความคิดเห็น พฤติกรรม และข้อเท็จจริงที่จับต้องได้ 
(Facts) ผ่านระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจและหลักสถิติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร จากประชาชนในประเด็นที่
ส าคัญ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่สังคมก าลังให้ความสนใจในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ด้านอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนผลการส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๕]



[ข-๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ ำนวนโครงกำรที่น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ มำบูรณำกำรแก้ปัญหำในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้มี
ควำมเข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและ 
              ท้องถิ่น        

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ มาบูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความ

เข้มแข็ง และยั่งยืน 
๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
โครงการตามแนวพระราชด าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรง

เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า ที่ดินท ากิน ขาดความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนาแหล่งน้ า  ด้านสิ่งแวดล้อม         
ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น  พร้อมทั้งได้พระราชทาน           
แนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผู้ประสบ
ความทุกข์ยาก  ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่  พอกิน”  และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ   
“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”  ด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินจึงควร  
มีพันธกิจส าคัญในการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริและศาสตร์พระราชา โดยการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ลงพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ
ของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 
 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริบรรลุ ความส าเร็จตามระดับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

เกณฑ์มำตรฐำน    
๑. มีการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. มีการจัดโครงการและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
๓. มีการจัดโครงการและน าความรู้ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

[ข-๖]



[ข-๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ ำนวนโครงกำรที่น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ มำบูรณำกำรแก้ปัญหำในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้มี
ควำมเข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและ 
              ท้องถิ่น        

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนโครงการท่ีน้อมน าแนวพระราชด าริ มาบูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็ง และยั่งยืน 
๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
โครงการตามแนวพระราชด าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรง

เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า ที่ดินท ากิน ขาดความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนาแหล่งน้ า  ด้านสิ่งแวดล้อม         
ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น  พร้อมทั้งได้พระราชทาน           
แนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผู้ประสบ
ความทุกข์ยาก  ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่  พอกิน”  และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ   
“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”  ด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงควร  
มีพันธกิจส าคัญในการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริและศาสตร์พระราชา โดยการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ลงพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ
ของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 
 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริบรรลุ ความส าเร็จตามระดับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

เกณฑ์มำตรฐำน    
๑. มีการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. มีการจัดโครงการและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
๓. มีการจัดโครงการและน าความรู้ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

[ข-๗] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ ำนวนโครงกำร กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพรแ่ลกเปลี่ยนเรียนรูท้ั้งในและต่ำงประเทศ   
 

๔. มีการจัดโครงการและน าความรู้ไปบูรณาการงานวิจัย 
๕. มีการจัดโครงการและน าความรู้ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

เกณฑ์กำรประเมิน   

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 
 

กลยุทธ์ที่  ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
๒. จ านวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๓. จ านวนโครงการ กิจกรรมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
๔. ร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น   

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   

ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสุนทรียศาสตร์ในการด ารงชีวิตและพัฒนาทัศนคติยกระดับพื้นฐานจิตใจ        
ที่สูงขึ้น ถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธาและเป็นที่
ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ศาสตร์ต่างๆ               
ทางศิลปวัฒนธรรม น ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัเจนและสามารถประเมินผลได้  มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
พันธกิจส าคัญประการหนึ่งคือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๗]



[ข-๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  จ ำนวนผลงำนที่แสดงถึงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

ตัวชี้วัดที่ ๓  จ ำนวนโครงกำร กิจกรรมกำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มโดยใช้ทุนทำงวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น   
 

 
 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    

จ านวนชิ้นงานหรือผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ ในลักษณะบทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนชิ้นงานหรือผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองาน
สร้างสรรค์ 
 

  
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   

การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
สถานที่ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม น ามาพัฒนาต่อยอด เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรมการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
 

  
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
 แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึงสถานที่รวบรวม จัดแสดง และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการและได้รับความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้แก่ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม             
(ช่วง บนุนาค)    

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่าเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินระดบัความรู้  
= _____________________________________________________  
 จ านวนผู้ทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 

[ข-๘]



[ข-๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  จ ำนวนผลงำนที่แสดงถึงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

ตัวชี้วัดที่ ๓  จ ำนวนโครงกำร กิจกรรมกำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มโดยใช้ทุนทำงวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น   
 

 
 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    

จ านวนชิ้นงานหรือผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ ในลักษณะบทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนชิ้นงานหรือผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองาน
สร้างสรรค์ 
 

  
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   

การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
สถานที่ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม น ามาพัฒนาต่อยอด เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรมการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
 

  
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
 แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึงสถานที่รวบรวม จัดแสดง และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการและได้รับความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้แก่ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม             
(ช่วง บนุนาค)    

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่าเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินระดบัความรู้  
= _____________________________________________________  
 จ านวนผู้ทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 

[ข-๙] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ ำนวนโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ปริมำณขยะในชุมชนหรือหมู่บ้ำนเป้ำหมำยในควำมรับผิดชอบลดลง 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมแก่ชุมชน 

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
๒. ปริมาณขยะในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมายในความรับผิดชอบลดลง 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   

โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน และ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ สถาบันการศึกษา
จัดท าโครงการ กิจกรรม เพื่อให้ประชาชน ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพเดิม ไม่เสื่อมโทรมเพื่อ
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตในชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

  
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   

การพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ จึงต้องเร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ โดยการสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่าง
คุ้มค่า และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
สูตรกำรค ำนวณ 

ร้อยละของ
ปริมาณขยะใน

ชุมชน   

         ปริมาณขยะเดิม – ปริมาณขยะหลังจากได้รับความรู ้  
=                                   _________________________________________________________________      ×  ๑๐๐  
                             ปริมาณขยะทั้งหมด  

 
 

[ข-๙]



[ข-๑๐] 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนนักศึกษาครูที่ได้รับทุนจากชุมชนและท้องถิ่นในแต่ละปีการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (ด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  

 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนนักศึกษำครูที่ได้รับทุนจำกชุมชนและท้องถิ่นในแต่ละปีกำรศึกษำ 
๒. ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำนกำรประเมินจิตวิญญำณควำมเป็นครูตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
๓. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู 
๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก 
๕. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนท ำตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำทั้งในและต่ำงประเทศภำยใน ๑ ปี 
๖. ร้อยละควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิต ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

แนวโน้มกำรผลิตครูจะเป็นกำรผลิตในระบบปิดมำกขึ้น กล่ำวคือจะมีกำรผลิตในปริมำณที่หน่วยงำนผู้ใช้ครู
ต้องกำร ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงำนผู้ใช้ครูได้ใช้อัตรำกำรบรรจุส่วนหนึ่งให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำในระบบ และบรรจุ
เข้ำปฏิบัติงำนเมื่อนักศึกษำเหล่ำนั้นส ำเร็จกำรศึกษำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด เช่น โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้อ งถิ่น 
(คพท.) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โครงกำรทุนเอรำวัณ ของกรุงเทพมหำนคร เป็นต้น นอกจำกนั้น
อำจมีทุนอ่ืน ๆ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ 

กำรได้รับของนักศึกษำเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นคุณภำพและควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตครู โดยกำรนับจ ำนวนของนักศึกษำที่ได้รับทุน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ ำนวนนักศึกษำครูทีไ่ด้รับทนุจำกชุมชนและท้องถิ่นในแต่ละปกีำรศึกษำ 
 
  
 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

จิตวิญญำณควำมเป็นครูเป็นคุณลักษณะส ำคัญประกำรหนึ่งของครูมืออำชีพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งประกอบด้วย ๑) คุณลักษณะส่วนตัวและกำรมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น วิริยะอุตสำหะ เมตตำกรุณำ 
ซื่อสัตย์ มีเหตุผล เปนต้น ๒) กำรตระหนักรู้และปฏิบัติตนบนวิถีควำมเปนครู เช่น ท ำำงำนเพื่อเด็ก ปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพครู เปนแบบอย่ำงที่ดี เปนต้น ๓) รักและศรัทธำในวิชำชีพครู ๔) ควำมเชี่ยวชำญในกำรสอนและ 
๕) กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้กำรมีจิตวิญญำณควำมเปนครูจะก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ ๑) ช่วยพัฒนำหรือ
ยกระดับควำมคิดและทักษะที่จ ำเปนในกำรสอน ๒) มีศีลธรรม คุณธรรม และมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น ๓) มีควำม
ยืดหยุ่นและเข้ำใจในควำมเปลี่ยนแปลงมำกขึ้น  ๔) มองนักเรียนว่ำมีศักดิ์ศรีควำมเปนมนุษย์และมีศักยภำพ ๕) มี

[ข-๑๐]



[ข-๑๐] 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนนักศึกษาครูที่ได้รับทุนจากชุมชนและท้องถิ่นในแต่ละปีการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (ด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  

 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนนักศึกษำครูที่ได้รับทุนจำกชุมชนและท้องถิ่นในแต่ละปีกำรศึกษำ 
๒. ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำนกำรประเมินจิตวิญญำณควำมเป็นครูตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
๓. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู 
๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก 
๕. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนท ำตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำทั้งในและต่ำงประเทศภำยใน ๑ ปี 
๖. ร้อยละควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิต ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

แนวโน้มกำรผลิตครูจะเป็นกำรผลิตในระบบปิดมำกขึ้น กล่ำวคือจะมีกำรผลิตในปริมำณที่หน่วยงำนผู้ใช้ครู
ต้องกำร ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงำนผู้ใช้ครูได้ใช้อัตรำกำรบรรจุส่วนหนึ่งให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำในระบบ และบรรจุ
เข้ำปฏิบัติงำนเมื่อนักศึกษำเหล่ำนั้นส ำเร็จกำรศึกษำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด เช่น โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้อ งถิ่น 
(คพท.) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โครงกำรทุนเอรำวัณ ของกรุงเทพมหำนคร เป็นต้น นอกจำกนั้น
อำจมีทุนอ่ืน ๆ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ 

กำรได้รับของนักศึกษำเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นคุณภำพและควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตครู โดยกำรนับจ ำนวนของนักศึกษำที่ได้รับทุน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ ำนวนนักศึกษำครูทีไ่ด้รับทนุจำกชุมชนและท้องถิ่นในแต่ละปกีำรศึกษำ 
 
  
 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

จิตวิญญำณควำมเป็นครูเป็นคุณลักษณะส ำคัญประกำรหนึ่งของครูมืออำชีพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งประกอบด้วย ๑) คุณลักษณะส่วนตัวและกำรมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น วิริยะอุตสำหะ เมตตำกรุณำ 
ซื่อสัตย์ มีเหตุผล เปนต้น ๒) กำรตระหนักรู้และปฏิบัติตนบนวิถีควำมเปนครู เช่น ท ำำงำนเพื่อเด็ก ปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพครู เปนแบบอย่ำงที่ดี เปนต้น ๓) รักและศรัทธำในวิชำชีพครู ๔) ควำมเชี่ยวชำญในกำรสอนและ 
๕) กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้กำรมีจิตวิญญำณควำมเปนครูจะก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ ๑) ช่วยพัฒนำหรือ
ยกระดับควำมคิดและทักษะที่จ ำเปนในกำรสอน ๒) มีศีลธรรม คุณธรรม และมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น ๓) มีควำม
ยืดหยุ่นและเข้ำใจในควำมเปลี่ยนแปลงมำกขึ้น  ๔) มองนักเรียนว่ำมีศักดิ์ศรีควำมเปนมนุษย์และมีศักยภำพ ๕) มี

[ข-๑๑] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

แรงจูงใจให้แสดงภำวะผู้น ำออกมำเพิ่มขึ้น ๖) มีควำมสุขและมีควำมภำคภูมิใจในอำชีพครู และ ๗) ได้รับกำรยอมรับ
และควำมศรัทธำจำกผู้พบเห็น ดังนั้นนักศึกษำครูจะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู โดยทดสอบวัด
ระดับจิตวิญญำณควำมเป็นครูด้วยแบบทดสอบที่พัฒนำโดยคณะครุศำสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับดังนี้ 

ระดับ ๕  หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับมำกที่สุด 
ระดับ ๔  หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับมำก 
ระดับ ๓  หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับปำนกลำง 
ระดับ ๒  หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับน้อย 
ระดับ ๑  หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับน้อยที่สุด 
 

สูตรการค านวณ 

ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำน
กำรประเมินจิตวิญญำณควำม
เป็นครูตำมอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่น 

 จ ำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำทดสอบวัดระดับจิตวิญญำณควำมเปน็ครู
ตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทีไ่ด้ระดับคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไป  

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำทดสอบวัดระดับจิตวิญญำณควำมเปน็ครู
ตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งหมด  

เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัตไิตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับคะแนน ๕ โดยนักศึกษำจะต้องไดร้ะดับคะแนน 

๓.๕๑ ขึ้นไป จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
 
 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูเป็นหลักฐำนกำรอนุญำตให้ผู้ประกอบวิชำชีพควบคุมตำมมำตรำ 43 แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นผู้มีสิทธิ์ในกำรประกอบวิชำชีพครู ซึ่งหน่วยงำนที่
มีหน้ำที่ในกำรออกใบอนุญำตฯ คือ คุรุสภำ ในปัจจุบันบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
คุรุสภำจะได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูโดยอัตโนมัติ แต่ในอนำคตอันใกล้นี้กำรเข้ำสู่วิชำชีพครูจะต้องมีกำรสอบ
เพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู เป็นไปตำมประกำศคุรุสภำ เรื่อง กำรรับรองปริญญำและประกำศนียบัตร
ทำงกำรศึกษำเพื่อกำรประกอบวิชำชีพครู พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๖ ก ำหนดว่ำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับปริญญำหรือ
ประกำศนียบัตรที่คุรุสภำให้กำรรับรอง ซึ่งตำมเกณฑ์กำรรับรองในข้อ ๓ ต้องผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพตำมที่คุรุสภำก ำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ จึงเป็นภำระหน้ำที่ของคณะครุศำสตร์และ
คณะต่ำง ๆ ที่ผลิตบัณฑิตครู ที่จะต้องพัฒนำนักศึกษำครูให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ
เพียงพอต่อกำรทดสอบให้ผ่ำนเกณฑ์ของคุรุสภำ 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๑๑]



[ข-๑๒] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป ี

สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบ
ผ่ำนมำตรฐำนใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพคร ู

 
จ ำนวนบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณนั้นที่เข้ำสอบ 

เพื่อขอใบอนุญำตประกอบวชิำชีพครูและสอบผ่ำนมำตรฐำน 
ของคุรุสภำ ได้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 

 

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณนั้นที่เข้ำสอบเพื่อ
ขอใบอนุญำตประกอบวชิำชีพครูทั้งหมด  

 
หมำยเหตุ   นักศึกษำครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนของคุรุสภำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ให้น ำไปนบัรวมในปีงบประมำณที่

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัตไิตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับคะแนน ๕ 
 
 

 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยของกำรผลิตบัณฑิตครูที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเข้ำสู่อำชีพครู ซึ่งหมำยถึงกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนศึกษำทุกประเภท ทุกระดับชั้น 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตคร ู
ที่สอบบรรจุได้ในคร้ังแรก 

 จ ำนวนบัณฑิตครูที่สอบบรรจุไดใ้นครั้งแรก  
= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนบัณฑิตครูรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดของหลักสูตร
ปีงบประมำณนั้นทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๓๐ ได้ระดับคะแนน ๕  
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แม้ว่ำเป้ำหมำยของกำรผลิตบัณฑิตครูที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเข้ำสู่อำชีพครู ซึ่งหมำยถึงกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนศึกษำทุกประเภท ทุกระดับชั้น แต่กำรจัดกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตนั้น นักศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและฝึกทักษะในเนื้อหำวิชำเอกซึ่งเอ้ือต่อกำรประกอบอำชีพอ่ืนๆ ด้วย      
แต่ควรจะเป็นอำชีพที่สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เรียน 
 

[ข-๑๒]



[ข-๑๒] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป ี

สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบ
ผ่ำนมำตรฐำนใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพคร ู

 
จ ำนวนบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณนั้นที่เข้ำสอบ 

เพื่อขอใบอนุญำตประกอบวชิำชีพครูและสอบผ่ำนมำตรฐำน 
ของคุรุสภำ ได้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 

 

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณนั้นที่เข้ำสอบเพื่อ
ขอใบอนุญำตประกอบวชิำชีพครูทั้งหมด  

 
หมำยเหตุ   นักศึกษำครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนของคุรุสภำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ให้น ำไปนบัรวมในปีงบประมำณที่

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัตไิตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับคะแนน ๕ 
 
 

 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยของกำรผลิตบัณฑิตครูที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเข้ำสู่อำชีพครู ซึ่งหมำยถึงกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนศึกษำทุกประเภท ทุกระดับชั้น 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตคร ู
ที่สอบบรรจุได้ในคร้ังแรก 

 จ ำนวนบัณฑิตครูที่สอบบรรจุไดใ้นครั้งแรก  
= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนบัณฑิตครูรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดของหลักสูตร
ปีงบประมำณนั้นทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๓๐ ได้ระดับคะแนน ๕  
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แม้ว่ำเป้ำหมำยของกำรผลิตบัณฑิตครูที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเข้ำสู่อำชีพครู ซึ่งหมำยถึงกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนศึกษำทุกประเภท ทุกระดับชั้น แต่กำรจัดกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตนั้น นักศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและฝึกทักษะในเนื้อหำวิชำเอกซึ่งเอ้ือต่อกำรประกอบอำชีพอ่ืนๆ ด้วย      
แต่ควรจะเป็นอำชีพที่สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เรียน 
 

[ข-๑๓] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
              แห่งชาติ 

สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่มี
งำนท ำตรงหรือสัมพันธ์
กับสำขำวชิำทั้งในและ

ต่ำงประเทศภำยใน ๑ ป ี

 จ ำนวนบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำในช่วงปีงบประมำณนั้นและมีงำนท ำ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำทั้งในและต่ำงประเทศภำยใน ๑ ป ี  

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดของหลักสูตรในช่วง
ปีงบประมำณนั้นทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๕๕  ได้ระดับคะแนน ๕  
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นตัวชี้วัดที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำก เนื่องจำกมหำวิทยำลัยจะต้องผลิต
ก ำลังคนที่มีคุรภำพตำมควำมต้องกำรของสังคมและตลำดแรงงำน ดังนั้นจึงต้องมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualiftions 
Framework for Higher Education: TQF)  ซึ่งได้มีกำรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตร
ก ำหนดไว้ใน มคอ.๒ ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ ๖ ด้ำนคือ ๑) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้ำนควำมรู้ ๓) ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ ๔) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ๖) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ ๖) ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้  ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
สูตรการค านวณ 

 

ค่ำเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบณัฑิต  
= --------------------------------------------------------------------------------  
 จ ำนวนบัณฑิตทีไ่ด้รับกำรประเมินทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมำแปลงเปน็ค่ำร้อยละ โดยให้คะแนน ๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
 

[ข-๑๓]



[ข-๑๔] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนของอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับ 
๒.  จ ำนวนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
๓. ร้อยละของนักศึกษำครูในหลักสูตรควำมเป็นเลิศที่ผ่ำนกำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้

ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR ในระดับ B๑หรือ TOEIC ๕๕๐ 
๔. ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำนกำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน 

CEFR ในระดับ B๑ หรือ TOEIC ๕๕๐ 
๕. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้ำหมำยในควำมรับผิดชอบที่มีผลกำรอ่ำนออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 
๖. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ               

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
  

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชพีเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต อันแสดงถึงควำม

พร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกนั้นยังสำมำรถท ำนำยคุณภำพของบัณฑิตครู
ได้อีกด้วย ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ ได้แก่ กำรเป็นวิทยำกร กำรมีผลงำนวิจัย กำรได้รับรำงวัล กำรได้รับกำรยกย่อง
จำกสังคมในสำขำใดสำขำหนึ่ง กำรเป็นศิษย์เก่ำดีเด่น เป็นต้น  กำรวัดควำมส ำเร็จของตัวบ่งชี้นี้จะนับจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนของอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับ 

  
  

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นหน้ำที่

โดยตรงของคณะครุศำสตร์ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกคณะที่ผลิตบัณฑิตครู เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมทันสมัยทำงวิชำกำรและมีศักยภำพเพียงพอเหมำะสมต่อกำรจัดกำรศึกษำในภำระหน้ำที่ของตน ควำมส ำเร็จของ
ตัวชี้วัดนี้วัดได้จำกกำรนับจ ำนวนของผู้ที่เข้ำรับกำรพัฒนำ 
  
 

[ข-๑๔]



[ข-๑๔] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนของอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับ 
๒.  จ ำนวนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
๓. ร้อยละของนักศึกษำครูในหลักสูตรควำมเป็นเลิศที่ผ่ำนกำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้

ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR ในระดับ B๑หรือ TOEIC ๕๕๐ 
๔. ร้อยละของนักศึกษำครูท่ีผ่ำนกำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน 

CEFR ในระดับ B๑ หรือ TOEIC ๕๕๐ 
๕. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้ำหมำยในควำมรับผิดชอบที่มีผลกำรอ่ำนออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 
๖. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ               

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
  

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชพีเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต อันแสดงถึงควำม

พร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกนั้นยังสำมำรถท ำนำยคุณภำพของบัณฑิตครู
ได้อีกด้วย ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ ได้แก่ กำรเป็นวิทยำกร กำรมีผลงำนวิจัย กำรได้รับรำงวัล กำรได้รับกำรยกย่อง
จำกสังคมในสำขำใดสำขำหนึ่ง กำรเป็นศิษย์เก่ำดีเด่น เป็นต้น  กำรวัดควำมส ำเร็จของตัวบ่งชี้นี้จะนับจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนของอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับ 

  
  

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นหน้ำที่

โดยตรงของคณะครุศำสตร์ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกคณะที่ผลิตบัณฑิตครู เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมทันสมัยทำงวิชำกำรและมีศักยภำพเพียงพอเหมำะสมต่อกำรจัดกำรศึกษำในภำระหน้ำที่ของตน ควำมส ำเร็จของ
ตัวชี้วัดนี้วัดได้จำกกำรนับจ ำนวนของผู้ที่เข้ำรับกำรพัฒนำ 
  
 

[ข-๑๕] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของนักศึกษาครูในหลักสูตรความเป็นเลิศที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B๑ หรือ TOEIC ๕๕๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR ในระดับ B๑ หรือ TOEIC ๕๕๐ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นทีไ่ด้รับกำรพฒันำ 

  
  

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

กำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทุกระดับชั้นจ ำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรและสืบค้นข้อมูลเพื่อควำมทันสมัยทำงวิชำกำร ดังนั้น
นักศึกษำครูจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักศึกษำครูในหลักสูตรควำมเป็นเลิศ ซึ่งจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับ
ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของนักศึกษำครูใน
หลักสูตรควำมเป็นเลิศทีผ่่ำน

กำรประเมินระดับ
ควำมสำมำรถกำรใช้

ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน 
CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน 

 
จ ำนวนนักศึกษำครูในหลักสูตรควำมเป็นเลิศที่เข้ำสอบวัดระดบั

ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์
มำตรฐำนอ่ืน และผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 
จ ำนวนนักศึกษำครูในหลักสูตรควำมเป็นเลิศที่เข้ำสอบวัดระดบั

ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์
มำตรฐำนอ่ืน ทั้งหมด 

 

 
 

  
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

กำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทุกระดับชั้นจ ำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรและสืบค้นข้อมูลเพื่อควำมทันสมัยทำงวิชำกำร ดังนั้น
นักศึกษำครูจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษได้ ซึ่งจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR หรือ
เกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

[ข-๑๕]



[ข-๑๖] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ               

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความรับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 

สูตรการค านวณ 
 
ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำน

กำรประเมินระดับ
ควำมสำมำรถกำรใช้

ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน 
CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน 

 จ ำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำสอบวัดระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน และผ่ำนเกณฑท์ี่ก ำหนด  

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำสอบวัดระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน ทั้งหมด  

 
 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ผลกำรทดสอบของนักเรียนในโรงเรียนเป้ำหมำยในควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยที่มีผลกำรอ่ำนออก
เขียนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ คือ กำรอ่ำนได้คล่อง  เข้ำใจควำมหมำย ของค ำ  
ข้อควำม  เรื่องรำวจำกเร่ือง ที่อ่ำนเลือกอ่ำนหนังสือที่มีประโยชน์ทั้งด้ำนควำมรู้  ควำมบันเทิงและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
และกำรเขียนจดหมำย  เรียงควำม  ย่อควำม  สรุปควำม  เขียนรำยงำนกำรค้นคว้ำ  เรื่องรำวต่ำง ๆ  ตำมรูปแบบที่
ก ำหนดได้อย่ำงมีคุณภำพ จำกผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในปีที่ผ่ำนมำ 
 
สูตรการค านวณ :  

 
ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน
เป้ำหมำยในควำมรับผิดชอบที่มี
ผลกำรอ่ำนออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 

 จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรอ่ำนออกเขียนได้เพิ่มข้ึน  
= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 
 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบทั้งหมดในโรงเรียนเป้ำหมำยในควำมรบัผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้และควำมคิดของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ๑) เพื่อทดสอบควำมรู้และควำมคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ๒) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ๓) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน ๔) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชำติ และ ๕) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน จะเห็นว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ      

[ข-๑๖]



[ข-๑๖] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ               

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความรับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 

สูตรการค านวณ 
 
ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำน

กำรประเมินระดับ
ควำมสำมำรถกำรใช้

ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน 
CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน 

 จ ำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำสอบวัดระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน และผ่ำนเกณฑท์ี่ก ำหนด  

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำสอบวัดระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน ทั้งหมด  

 
 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ผลกำรทดสอบของนักเรียนในโรงเรียนเป้ำหมำยในควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยที่มีผลกำรอ่ำนออก
เขียนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ คือ กำรอ่ำนได้คล่อง  เข้ำใจควำมหมำย ของค ำ  
ข้อควำม  เรื่องรำวจำกเร่ือง ที่อ่ำนเลือกอ่ำนหนังสือที่มีประโยชน์ทั้งด้ำนควำมรู้  ควำมบันเทิงและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
และกำรเขียนจดหมำย  เรียงควำม  ย่อควำม  สรุปควำม  เขียนรำยงำนกำรค้นคว้ำ  เรื่องรำวต่ำง ๆ  ตำมรูปแบบที่
ก ำหนดได้อย่ำงมีคุณภำพ จำกผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในปีที่ผ่ำนมำ 
 
สูตรการค านวณ :  

 
ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน
เป้ำหมำยในควำมรับผิดชอบที่มี
ผลกำรอ่ำนออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 

 จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรอ่ำนออกเขียนได้เพิ่มข้ึน  
= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 
 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบทั้งหมดในโรงเรียนเป้ำหมำยในควำมรบัผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้และควำมคิดของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ๑) เพื่อทดสอบควำมรู้และควำมคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ๒) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ๓) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน ๔) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชำติ และ ๕) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน จะเห็นว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ      

[ข-๑๗] 
 

 

ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนจะสะท้อนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้  และสะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนสำธิต 

 
สูตรการค านวณ 

ขั้นที่ ๑  ค ำนวณหำค่ำร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติในแต่ละวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 

ร้อยละ 
 

 จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรสอบ O – NET  
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของประเทศ  

= ______________________________________________ X ๑๐๐ 
 จ ำนวนผู้เรียนทัง้หมดที่เข้ำสอบ  

 
ขั้นที่ ๒  ค ำนวณหำค่ำร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติโดยรวมทุกวิชำของแต่ละระดับชั้น 

 

ร้อยละ 
 

 จ ำนวนผู้เรียนที่มผีลกำรทดสอบระดับชำติในแต่ละวชิำ  
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ              

= ______________________________________________ X ๑๐๐ 
 จ ำนวนผู้เรียนทัง้หมดที่เข้ำสอบ  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ต้องมีผลกำร
ทดสอบระดับชำติโดยรวมทุกวิชำผ่ำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ        

 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนของโรงเรียนขั้นพื้นฐำนในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง 
๒. ร้อยละของงำนวิจัยเฉพำะสำขำวิชำชีพครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์ระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือน ำไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู 
๓. จ ำนวนโรงเรียนที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสะเต็ม

ศึกษำ (STEM Education)        
๔. จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์ 
๕. จ ำนวนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่กำรศึกษำ ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐำนใน

พื้นที่ ที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง 
๖. จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำ 
๗. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพื้นที่เป้ำหมำยมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น

พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๘. จ ำนวนโครงกำรบ่มเพำะด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนักเรียนในระดับ

ปฐมวัย ปฐมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

[ข-๑๗]



[ข-๑๘] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 
 
 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

  
 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
นโยบำยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของกระทรวงศึกษำธิกำรคือเน้นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมบทบำทให้

สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ทั่วประเทศท ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถำนศึกษำในท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวนสถำนศึกษำที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่ เลี้ยงเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ส ำคัญ บ่งบอกว่ำ
มหำวิทยำลัยมีศักยภำพและสถำนศึกษำให้กำรยอมรับ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนของโรงเรียนขั้นพื้นฐำนในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง 

    
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กำรวิจัยเป็นภำรกิจที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
จ ำเป็นจะต้องท ำกำรวิจัยทำงด้ำนวิชำชีพครู และควรเป็นงำนวิจัยที่มีคุณภำพสำมำรถตีพิมพ์ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ หรือสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวัดผลส ำเร็จของตั้วชี้วัดนี้นับจ ำนวน
ผลงำนเทียบกับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ 
 
สูตรการค านวณ 
 
ร้อยละของงำนวิจัยเฉพำะสำขำ

วิชำชีพครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์
ระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำร

ผลิตและพัฒนำครู 

 จ ำนวนผลงำนงำนวิจัยเฉพำะสำขำวิชำชีพครูที่ได้รบักำรตีพิมพ์ระดับชำติ
หรือนำนำชำติ หรือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลติและพฒันำครู  

= -------------------------------------------------------------------------------- X๑๐๐ 

 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๑๐ ได้ระดับคะแนน ๕ 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๑๘]



[ข-๑๘] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 
 
 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

  
 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
นโยบำยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของกระทรวงศึกษำธิกำรคือเน้นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมบทบำทให้

สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ทั่วประเทศท ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถำนศึกษำในท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวนสถำนศึกษำที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่ เลี้ยงเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ส ำคัญ บ่งบอกว่ำ
มหำวิทยำลัยมีศักยภำพและสถำนศึกษำให้กำรยอมรับ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนของโรงเรียนขั้นพื้นฐำนในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง 

    
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กำรวิจัยเป็นภำรกิจที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
จ ำเป็นจะต้องท ำกำรวิจัยทำงด้ำนวิชำชีพครู และควรเป็นงำนวิจัยที่มีคุณภำพสำมำรถตีพิมพ์ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ หรือสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวัดผลส ำเร็จของตั้วชี้วัดนี้นับจ ำนวน
ผลงำนเทียบกับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ 
 
สูตรการค านวณ 
 
ร้อยละของงำนวิจัยเฉพำะสำขำ

วิชำชีพครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์
ระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำร

ผลิตและพัฒนำครู 

 จ ำนวนผลงำนงำนวิจัยเฉพำะสำขำวิชำชีพครูที่ได้รบักำรตีพิมพ์ระดับชำติ
หรือนำนำชำติ หรือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลติและพฒันำครู  

= -------------------------------------------------------------------------------- X๑๐๐ 

 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๑๐ ได้ระดับคะแนน ๕ 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๑๙] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  จ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ        
                สะเต็มศึกษา (STEM Education)        
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สะเต็มศึกษำ  (STEM Education: Science Technology Engineering and Mathematics Education:) คือ 
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กระบวนกำรทำง
วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ ไปใช้ในกำรเช่ือมโยงและแก้ปัญหำ ในชีวิตจริง รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้น สะเต็มศึกษำจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นกำรต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณำ
กำรกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กระบวนกำรทำงวิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพื่อน ำไปใช้แก้ปัญหำใน
ชีวิตจริงและกำรประกอบอำชีพในอนำคต สะเต็มศึกษำจึงส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมหรือโครงงำนท่ีมุ่งแก้ปัญหำที่พบเห็น
ในชีวิตจริง เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ ทักษะชีวิต ควำมคิดสร้ำงสรรค์ น ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบกำรณ์ใน
กำรท ำกิจกรรมหรือโครงงำนสะเต็มจะมีควำมพร้อมที่จะไปปฏิบัติงำนที่ต้องใช้องค์ควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในภำคกำรผลิต และกำรบริกำรท่ีส ำคัญต่ออนำคตของประเทศ เช่น กำรเกษตร อุตสำหกรรม 
กำรพลังงำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรบริกำรสุขภำพ ลอจิสติกส์ อน่ึง กำรท ำกิจกรรมหรือโครงงำนสะเต็มไม่ได้จ ำกัดอยู่ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี แต่สำมำรถน ำควำมรู้ในวิชำอื่น เช่น ศิลปะ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สุขศึกษำ พลศึกษำ มำบูรณำกำรได้อีกด้วย ทั้งนี้กำรวัดควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประกำรหนึ่งคือ กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ของ
โรงเรียนที่มหำวิทยำลัยเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งวัดโดยกำรนับจ ำนวนกิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ น้อยกว่ำ ๒๐ 

กิจกรรม 
๒๐ - ๒๙ กจิกรรม ๓๐ - ๓๙ กจิกรรม ๔๐  - ๔๙ กิจกรรม ๕๐ กิจกรรมขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ น้อยกว่ำ ๒๐ 
กิจกรรม 

๒๐ - ๒๖ กจิกรรม ๒๗ - ๓๓ กจิกรรม ๓๔  - ๓๙ กิจกรรม ๔๐ กิจกรรมขึ้นไป 

 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โรงเรียนสำธิตเป็นหน่วยงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และสำมำรถเผยแพร่นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นได้                    
น ำนวัตกรรมไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ โดยกำรน ำ
สิ่งประดิษฐ์หรือแนวควำมคิดใหม่ ๆ ในกำรเรียนกำรสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครูผู้สอนพื่อเป็นแบบอย่ำงที่สอนในวิชำเดียวกัน หรือ
ได้น ำแนวควำมคิดไปปรับปรุงใช้หรือผลิตสื่อกำรสอนใหม่ ๆ เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป   
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์ 
 
 

[ข-๑๙]



[ข-๒๐] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕  จ านวนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖ จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการจัดการการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงมีบทบำทและภำระหน้ำที่ส ำคัญคือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีกรอบ
แนวทำงส ำคัญ ดังนี้ ๑) ด้ำนผู้เรียน จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต โดยมุ่งเน้น
กำรจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรใช้ชีวิต ๒) ด้ำนเทคโนโลยีและ
กำรสื่อสำร รวมทั้งแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่น ส ำหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่นที่หลำกหลำยรูปแบบ มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและโรงเรียน ๓) ด้ำนกำรพัฒนำครูในโรงเรียนผ่ำนกิจกรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน 
ผ่ำนรูปแบบกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นต่อวิชำชีพครูในฐำนะผู้สอนและกลไกในก ำร
ขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภำพได้จริง  ซึ่งกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำทุกด้ำน
ดังกล่ำวจะต้องมุ่งเป้ำสู่กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเข้ำสู่กำรศึกษำ ๔.๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ สู่กำรศึกษำ ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐำนในพื้นที่ที่
มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงมีบทบำทและภำระหน้ำที่ส ำคัญคือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีกรอบ
แนวทำงส ำคัญ ดังนี้ ๑) ด้ำนผู้เรียน จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต โดยมุ่งเน้น
กำรจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรใช้ชีวิต ๒) ด้ำนเทคโนโลยีและ
กำรสื่อสำร รวมทั้งแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่น ส ำหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่นที่หลำกหลำยรูปแบบ มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและโรงเรียน ๓) ด้ำนกำรพัฒนำครูในโรงเรียนผ่ำนกิจกรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน 
ผ่ำนรูปแบบกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นต่อวิชำชีพครูในฐำนะผู้สอนและกลไกในกำร
ขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภำพได้จริง ซึ่งกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำทุกด้ำน
ดังกล่ำวจะต้องมุ่งเป้ำสู่กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเข้ำสู่กำรศึกษำ ๔.๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๒๐]



[ข-๒๐] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕  จ านวนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖ จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการจัดการการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงมีบทบำทและภำระหน้ำที่ส ำคัญคือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีกรอบ
แนวทำงส ำคัญ ดังนี้ ๑) ด้ำนผู้เรียน จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต โดยมุ่งเน้น
กำรจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรใช้ชีวิต ๒) ด้ำนเทคโนโลยีและ
กำรสื่อสำร รวมทั้งแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่น ส ำหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่นที่หลำกหลำยรูปแบบ มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและโรงเรียน ๓) ด้ำนกำรพัฒนำครูในโรงเรียนผ่ำนกิจกรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน 
ผ่ำนรูปแบบกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นต่อวิชำชีพครูในฐำนะผู้สอนและกลไกในก ำร
ขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภำพได้จริง  ซึ่งกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำทุกด้ำน
ดังกล่ำวจะต้องมุ่งเป้ำสู่กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเข้ำสู่กำรศึกษำ ๔.๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ สู่กำรศึกษำ ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐำนในพื้นที่ที่
มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงมีบทบำทและภำระหน้ำที่ส ำคัญคือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีกรอบ
แนวทำงส ำคัญ ดังนี้ ๑) ด้ำนผู้เรียน จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต โดยมุ่งเน้น
กำรจัดกิจกรรมในรูปแบบท่ีหลำกหลำย เพื่อกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรใช้ชีวิต ๒) ด้ำนเทคโนโลยีและ
กำรสื่อสำร รวมทั้งแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่น ส ำหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่นที่หลำกหลำยรูปแบบ มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและโรงเรียน ๓) ด้ำนกำรพัฒนำครูในโรงเรียนผ่ำนกิจกรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน 
ผ่ำนรูปแบบกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นต่อวิชำชีพครูในฐำนะผู้สอนและกลไกในกำร
ขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภำพได้จริง ซึ่งกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำทุกด้ำน
ดังกล่ำวจะต้องมุ่งเป้ำสู่กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเข้ำสู่กำรศึกษำ ๔.๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๒๑] 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘ จ านวนโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตของนักเรียนในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน) ของนักเรียนในท้องถิ่นพื้นที่เป้ำหมำยนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ                   
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงขึ้น จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ในทุกกลุ่มสำระ ตั้งแต่คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ :  
 

ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่น
พื้นที่เป้ำหมำยมีคะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ   

ขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
แต่ละวิชำผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน 

คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 
นักเรียนในท้องถิ่นพื้นที่เป้ำหมำยมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET)  
แต่ละวิชำผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบทั้งหมดในโรงเรียนเป้ำหมำยในควำมรบัผิดชอบ  

 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงกำรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ได้แก่ ๑) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่ำงพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในกำรท ำงำน ๗)               
รักควำมเป็นไทย และ ๘) มีจิตสำธำรณะ ร่วมทั้งกิจกรรมหรือโครงกำรพัฒนำและบ่มเพำะคุณธรรม จริยธรรม และสร้ำง
จิตส ำนึก ค่ำนิยม ต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปช่ัน ให้แก่นักเรียนในทุกช่วงวัยหรือตั้งแต่ปฐมวัย 
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ เพื่อส่งเสริมเป็นคนดีของสังคมและสำมำรถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนโครงกำรบ่มเพำะด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนักเรียนในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

[ข-๒๑]



[ข-๒๒] 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ 
 เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์             
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและท้องถิ่น  

 ตัวชี้วัดมาตรฐาน 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

สังคมหรือชุมชน 
๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๓. จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 
๔. จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 
๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based Education) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 
 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจด าเนินการใน
รูปแบบของการน ารายวิชาที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและส่งผล
ต่อการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน หรือการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับพันธกิจด้านการ
วิจัย หรือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หรือน าผลงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ น าไปสู่การน าความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ต่อไป  

 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของของหลักสูตรที่จัด 
การเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ 

การวิจัย บริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาสงัคมหรือชุมชน 

= 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบบูรณาการการวิจยั บริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาสงัคมหรือชุมชน X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

[ข-๒๒]



[ข-๒๒] 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ 
 เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์             
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและท้องถิ่น  

 ตัวชี้วัดมาตรฐาน 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

สังคมหรือชุมชน 
๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๓. จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 
๔. จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 
๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based Education) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 
 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจด าเนินการใน
รูปแบบของการน ารายวิชาที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและส่งผล
ต่อการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน หรือการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับพันธกิจด้านการ
วิจัย หรือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หรือน าผลงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ น าไปสู่การน าความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ต่อไป  

 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของของหลักสูตรที่จัด 
การเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ 

การวิจัย บริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาสงัคมหรือชุมชน 

= 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบบูรณาการการวิจยั บริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาสงัคมหรือชุมชน X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

[ข-๒๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลายลักษณะทั้งการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกัน และร่วมกันให้ปริญญา หลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการร่วมมือกันในการ
จัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากจ านวนหลักสูตรที่มีเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว 

 
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
= 

จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและตา่งประเทศ X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ คือการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุ
ศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น เพราะฉะนั้น หลักสูตรพหุวิทยาการก็คือวิธีการที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือ
หลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

๑. หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกภาษาที่ ใช้สื่อการเรียน  
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 

๒. หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ใช้ภาษา เป็นสื่อใน
การเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้  

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 

 
 
 

[ข-๒๓]



[ข-๒๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based Education) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากข้อมูล      
ฐานเดิมในแต่ละปี 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียน
น าสื่อออนไลน์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ข้อเขียน ข่าว บทความ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ บทเรียนต่างๆ เป็นต้น มาใช้เป็น
สื่อการสอนร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มผู้เรียนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านในการ
สะท้อนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดด้านเวลา สถานที่ และรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนกระบวนการค้นคว้าความรู้ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ การส่งต่อความรู้และถ่ายโอน
ความรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนตามที่กล่าวไว้ 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัด 
การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อออนไลน์ = 

จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้สื่อดิจิตอล X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

 ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)   
๑. จ านวนหลักสูตรความเปน็เลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนจากข้อมูลฐานเดิม

ในแต่ละป ี
๒. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
๓. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๔. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  

 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

หลักสูตรความเป็นเลิศ  หมายถึง หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดให้เป็น
หลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมใน ๔ ด้าน คือ ๑) ก า รผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ค รู                   
๒)การผลิตบัณฑิตทางดนตรี ๓) การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ๔) การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรม
บริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลฐานเดิมในแต่ละปี 
 
 
 

[ข-๒๔]



[ข-๒๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based Education) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากข้อมูล      
ฐานเดิมในแต่ละปี 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียน
น าสื่อออนไลน์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ข้อเขียน ข่าว บทความ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ บทเรียนต่างๆ เป็นต้น มาใช้เป็น
สื่อการสอนร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มผู้เรียนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านในการ
สะท้อนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดด้านเวลา สถานที่ และรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนกระบวนการค้นคว้าความรู้ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ การส่งต่อความรู้และถ่ายโอน
ความรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนตามที่กล่าวไว้ 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัด 
การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อออนไลน์ = 

จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้สื่อดิจิตอล X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

 ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)   
๑. จ านวนหลักสูตรความเปน็เลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนจากข้อมูลฐานเดิม

ในแต่ละป ี
๒. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
๓. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๔. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  

 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

หลักสูตรความเป็นเลิศ  หมายถึง หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดให้เป็น
หลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมใน ๔ ด้าน คือ ๑) ก า รผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ค รู                   
๒)การผลิตบัณฑิตทางดนตรี ๓) การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ๔) การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรม
บริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลฐานเดิมในแต่ละปี 
 
 
 

[ข-๒๕] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

ตัวชี้วัดที่ ๓  จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 พันธกิจส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยผลการด าเนินการของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหลักสูตรความเป็นเลิศซึ่งเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้เป็น
หลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

 
ร้อยละของหลักสูตร 

ที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

= 
จ านวนหลักสูตรที่ผา่นเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับดีขึน้ไป X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสูตรความเปน็เลิศทัง้หมด 

 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติในการสร้างความเป็นเลิศ โดยการผลักดันให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถที่เหมาะสม ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานในศาสตร์ของตน โดยน าไป
เผยแพร่หรือน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ จะเป็นการสร้างประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานในศาสตร์ของ
ตน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแนะน าปรับปรุงผลงานของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติด้านความเป็นเลิศ และผลักดัน
ให้นักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อสั่งสมประสบการณ์และแสดง
ศักยภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

[ข-๒๕]



[ข-๒๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 ตัวชี้วัดมาตรฐาน 
๑. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยปลีะสองคร้ัง 
๒. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวชิาการ 
๔. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
๕. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์

เผยแพร ่

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาได้รับนโยบายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาจากรัฐบาล ซึ่งได้
ให้นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและ
ก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย 
 
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ 
การส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อย 

ปีละสองครั้ง 

 จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๒ ครั้ง/ปี  
= _________________________________________________________________ X๑๐๐ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
 
 
  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคณาจารย์มีบทบาทส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
การพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนถือเป็นกลไกหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

[ข-๒๖]



[ข-๒๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 ตัวชี้วัดมาตรฐาน 
๑. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยปลีะสองคร้ัง 
๒. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวชิาการ 
๔. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
๕. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์

เผยแพร ่

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาได้รับนโยบายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาจากรัฐบาล ซึ่งได้
ให้นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและ
ก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย 
 
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ 
การส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อย 

ปีละสองครั้ง 

 จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๒ ครั้ง/ปี  
= _________________________________________________________________ X๑๐๐ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
 
 
  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคณาจารย์มีบทบาทส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
การพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนถือเป็นกลไกหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

[ข-๒๗] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 

สูตรการค านวณ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมใน

วิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง 

 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะ
ของตนอย่างน้อยปีละสองครั้ง  

= _________________________________________________________________ X๑๐๐ 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้ งการแก้ ไขปัญ หาและพัฒ นาประเทศ การด ารงต าแหน่ งทางวิชาการเป็ นสิ่ งสะท้ อน  
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
= _________________________________________________________________ X๑๐๐ 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทัง้หมด  

 
 

  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย  เพื่อการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  
= _________________________________________________________________ X๑๐๐ 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทัง้หมด  

หมายเหตุ  
๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

[ข-๒๗]



[ข-๒๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

 
 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 
 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในศาสตร์
ของตน โดยน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ สร้างประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ 

การตีพิมพ์เผยแพร ่
= 

จ านวนอาจารย์ที่มผีลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั 
หรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ X ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือ
ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   

 ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
๒. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้งในระดับ

ชุมชน ท้องถิ่นระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย  (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 
๓. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉลี่ยของ

ร้อยละผลผลิต)  
๔. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
๕. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

[ข-๒๘]



[ข-๒๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

 
 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 
 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในศาสตร์
ของตน โดยน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ สร้างประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ 

การตีพิมพ์เผยแพร ่
= 

จ านวนอาจารย์ที่มผีลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั 
หรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ X ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือ
ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   

 ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
๒. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้งในระดับ

ชุมชน ท้องถิ่นระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย  (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 
๓. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉลี่ยของ

ร้อยละผลผลิต)  
๔. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
๕. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

[ข-๒๙] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณ
ย้อนหลัง ๑ ปี) 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

 

 
 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา                

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย                 
และแสวงหาทุนสนับสนุนที่ ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                    
อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละโครงการวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์  

ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย 

 จ านวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัทุนสนบัสนุน 
ทั้งจากภายในและภายนอก  

= _________________________________________________________________ X๑๐๐ 
 จ านวนอาจารย์และนักวิจยั  

 
  

 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หน่วยงาน การด าเนินการตาม           
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง  การเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์  จ านวนผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากภายนอกสถาบันที่เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

[ข-๒๙]



[ข-๓๐] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉลี่ย
ของร้อยละผลผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal  citation Index Center (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal  Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI  Web of Science (Science Citation  
Index  Expand, Social Sciences Citation Index,  Art and Humanities Citation Index)  หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
สูตรการค านวณ 
 
ร้อยละงานวิจัย งานสรา้งสรรค์
และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
หรืออ้างอิง หรือน าไปใชท้ั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิน่ ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจ านวน

โครงการวิจัย 

 
จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่

หรืออ้างอิง หรือน าไปใชท้ั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

= _________________________________________________________________- X๑๐๐ 

 
จ านวนโครงการวิจัย 

 

 
  
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาคือการสร้างผลงานทางวิชาการซึ่ง

ได้แก่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการ
ผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนจาก
ภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากผลผลิตที่ได้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเด่นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยนั้นนั้น 

จ านวนผลผลิตของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา จึงเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่จะบอกถึงผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนา และสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในแต่ละด้านอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
สูตรการค านวณ 
 

 
สัดส่วนผลผลิตต่อจ านวน                        

อาจารย์และนักวิจัย            
รายโครงการ        

                                จ านวนผลผลิต  
= _________________________________________________________________-  

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ    

ด้านการวิจัยของแต่ละโครงการ 
 

 

 
 

[ข-๓๐]



[ข-๓๐] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉลี่ย
ของร้อยละผลผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal  citation Index Center (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal  Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI  Web of Science (Science Citation  
Index  Expand, Social Sciences Citation Index,  Art and Humanities Citation Index)  หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
สูตรการค านวณ 
 
ร้อยละงานวิจัย งานสรา้งสรรค์
และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
หรืออ้างอิง หรือน าไปใชท้ั้งใน

ระดับชุมชน ท้องถิน่ ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจ านวน

โครงการวิจัย 

 
จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่

หรืออ้างอิง หรือน าไปใชท้ั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

= _________________________________________________________________- X๑๐๐ 

 
จ านวนโครงการวิจัย 

 

 
  
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาคือการสร้างผลงานทางวิชาการซึ่ง

ได้แก่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการ
ผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนจาก
ภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากผลผลิตที่ได้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเด่นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยนั้นนั้น 

จ านวนผลผลิตของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา จึงเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่จะบอกถึงผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนา และสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในแต่ละด้านอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
สูตรการค านวณ 
 

 
สัดส่วนผลผลิตต่อจ านวน                        

อาจารย์และนักวิจัย            
รายโครงการ        

                                จ านวนผลผลิต  
= _________________________________________________________________-  

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ    

ด้านการวิจัยของแต่ละโครงการ 
 

 

 
 

[ข-๓๑] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔  จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ร้อยละเฉลี่ยผลผลิต  
ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั

  

        ผลรวมสัดสว่นผลผลิตต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจยั                        
                                ทุกโครงการ           

 

= _________________________________________________________________-  

 จ านวนโครงการ 
  

 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย  การแสดงผลงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เพื่อสะท้อนความมีศักยภาพด้านการวิจัย  ซึ่งหนึ่งในพันธกิจนั้นก็คือการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผล
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ด้วยการจัดหา  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ
ในการแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานดังกล่าวทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยเครือข่าย
การวิจัยเป็นเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยของรัฐและ/หรือเอกชนเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ  การวิจัย  การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
การจัดประชุมวิชาการหรือการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกในเครือข่ายรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 

นอกจากนี้จ านวนเวทีของการวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย  การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพในการสร้าง
ผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานการด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานวิจัยอย่างถูกต้องสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ

[ข-๓๑]



[ข-๓๒] 

 

ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปประธรรมมีดังนี้ 

๑. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์แก่
สาธารณชนในเร่ืองต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้น 

๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น 

๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่นงานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรบังานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันท่ีน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์จะด าเนินการใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ คร้ัง  ให้
นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  ยกเว้นในกรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของประโยชน์
ที่ไม่ซ้ ากัน  

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนงานวิจัย  นวัตกรรม  ผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๓๒]



[ข-๓๒] 

 

ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปประธรรมมีดังนี้ 

๑. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์แก่
สาธารณชนในเร่ืองต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้น 

๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น 

๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่นงานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรบังานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์จะด าเนินการใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ คร้ัง  ให้
นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  ยกเว้นในกรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของประโยชน์
ที่ไม่ซ้ ากัน  

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนงานวิจัย  นวัตกรรม  ผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๓๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัด 
๑. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จ

การศึกษา 
๓. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

มาตรฐานก าหนด 
๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๕. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 
๖. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรม 

โครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
๗. ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา    
๘. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
๙. ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี สามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้เป็นของ

ตนเอง  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องผลิต
ก าลังคนที่มีคุรภาพตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยก าหนดกรอบการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualiftions 
Framework for Higher Education: TQF)  ซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ใน มคอ. ๒ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะ
ทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๖) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

สูตรการค านวณ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต  
= _________________________________________________________________  
 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมาแปลงเปน็ค่าร้อยละ โดยให้คะแนน ๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 

[ข-๓๓]



[ข-๓๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม  
                เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การมีงานท า การสร้างงานเอง หรือการศึกษาต่อ เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรวิชาชีพ มุ่งเน้นการเตรียมก าลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยพิจารณาจากการมีงานท า การสร้างงานเอง 
หรือการศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  
 
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า  
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ  

ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
= 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า  
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ  

ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา X ๑๐๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ

ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ   การค านวณค่าร้อยละไม่น าบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา

พิจารณา 
 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น นักศึกษาและบัณฑิตครูจะต้องมี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ 

 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

= 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู ้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษตามเกณฑม์าตรฐาน  

 

X  ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบความรู ้

ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษท้ังหมด 

 

 
 
 
 
 

[ข-๓๔]



[ข-๓๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม  
                เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การมีงานท า การสร้างงานเอง หรือการศึกษาต่อ เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรวิชาชีพ มุ่งเน้นการเตรียมก าลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยพิจารณาจากการมีงานท า การสร้างงานเอง 
หรือการศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  
 
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า  
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ  

ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
= 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า  
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ  

ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา X ๑๐๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ

ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ   การค านวณค่าร้อยละไม่น าบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา

พิจารณา 
 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น นักศึกษาและบัณฑิตครูจะต้องมี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ 

 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

= 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู ้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษตามเกณฑม์าตรฐาน  

 

X  ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบความรู ้

ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษท้ังหมด 

 

 
 
 
 
 

[ข-๓๕] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงการตามอัตลักษณ์  หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ แสดงให้ เห็นถึง อัตลักษณ์  ๓  ประการ                    
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา อันได้แก่ ๑) จิตสาธารณะ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ
การท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันแสดงถึงความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมอันเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ กิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะ
สมบัติ การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ๒) ทักษะสื่อสารดี หมายถึง 
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมความสามารถการใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และถูกต้องตามกาลเทศะ ตลอดจนสามารถใช้ทักษะเทคโนโลยี การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) มีความ
เป็นไทย หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความรักภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยมีความกตัญญู
กตเวทีการแสดงออกแบบไทยด้านกิริยามารยาท แต่งกาย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความ
เป็นไทย 
 
สูตรการค านวณ 

๑. ด้านจิตสาธารณะ 
 
 
 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม 
           โครงการในด้านจิตสาธารณะ   
   
 
  

๒. ด้านทักษะสื่อสารด ี
 
 
 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม 
           โครงการในด้านทักษะสื่อสารด ี   
 
 

๓. มีความเป็นไทย 
 
 
 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม 
           โครงการในด้านมีความเป็นไทย   
 
 
 
 

 

        จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านจิตสาธารณะ 
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ 
ด้านจิตสาธารณะ 

= X ๑๐๐ 

 

        จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านทักษะสื่อสารด ี
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ 
ด้านทักษะสื่อสารด ี

= X ๑๐๐ 

 

        จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านมีความเป็นไทย 
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ 
ด้านมีความเป็นไทย 

= X ๑๐๐ 

[ข-๓๕]



[ข-๓๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ หมายถึง การใช้สาธารณะสมบัติอย่างรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิใน
การใช้สาธารณะสมบัติของผู้อ่ืน รวมถึงมีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตัวอย่างการมีจิตสาธารณะ เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัดพลังงาน และการ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 

ระดับ ๕ หมายถึง เคยเป็นประจ า(มากกว่า ๓ คร้ังต่อเดือน), เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงมากที่สุด 
ระดับ ๔ หมายถึง เคยค่อนข้างบ่อย(ประมาณ ๓ คร้ังต่อเดือน), เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างมาก 
ระดับ ๓ หมายถึง เคยปานกลาง(ประมาณ ๒ คร้ังต่อเดือน), ไม่แน่ใจ 
ระดับ ๒ หมายถึง เคยค่อนข้างน้อย(ประมาณ ๑ คร้ังต่อเดือน), ไม่เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างน้อย 
ระดับ ๑ หมายถึง ไม่เคย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงน้อยที่สุด 

 
สูตรการค านวณ 

 

ระดับพฤติกรรมการมจีิตสาธารณะ     
ของนักศึกษา = 

ผลรวมของระดับการมีจติสาธารณะที่ได้จากการประเมินตนเองของ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะส าคัญของบัณฑิตไว้ดังนี้ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็น
ไทย” หนึ่งในคุณลักษณะที่ส าคัญดังกล่าว คือ ทักษะสื่อสารดี เป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารทั้งทางด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ   โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
สูตรการค านวณ 

๑. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย 
 
        ร้อยละของนักศึกษาที่มสี่วนร่วมใน 
         โครงการ/กิจกรรมการใช้ทักษะ 
            สื่อสารด้านภาษาไทย  
 

 

          จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
                                          ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย 

  
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ/กจิกรรม 

ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย 

= X ๑๐๐ 

[ข-๓๖]



[ข-๓๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ หมายถึง การใช้สาธารณะสมบัติอย่างรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิใน
การใช้สาธารณะสมบัติของผู้อ่ืน รวมถึงมีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตัวอย่างการมีจิตสาธารณะ เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัดพลังงาน และการ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 

ระดับ ๕ หมายถึง เคยเป็นประจ า(มากกว่า ๓ คร้ังต่อเดือน), เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงมากที่สุด 
ระดับ ๔ หมายถึง เคยค่อนข้างบ่อย(ประมาณ ๓ คร้ังต่อเดือน), เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างมาก 
ระดับ ๓ หมายถึง เคยปานกลาง(ประมาณ ๒ คร้ังต่อเดือน), ไม่แน่ใจ 
ระดับ ๒ หมายถึง เคยค่อนข้างน้อย(ประมาณ ๑ คร้ังต่อเดือน), ไม่เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างน้อย 
ระดับ ๑ หมายถึง ไม่เคย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงน้อยที่สุด 

 
สูตรการค านวณ 

 

ระดับพฤติกรรมการมจีิตสาธารณะ     
ของนักศึกษา = 

ผลรวมของระดับการมีจติสาธารณะที่ได้จากการประเมินตนเองของ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

 
 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะส าคัญของบัณฑิตไว้ดังนี้ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็น
ไทย” หนึ่งในคุณลักษณะที่ส าคัญดังกล่าว คือ ทักษะสื่อสารดี เป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารทั้งทางด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ   โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
สูตรการค านวณ 

๑. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย 
 
        ร้อยละของนักศึกษาที่มสี่วนร่วมใน 
         โครงการ/กิจกรรมการใช้ทักษะ 
            สื่อสารด้านภาษาไทย  
 

 

          จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
                                          ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย 

  
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ/กจิกรรม 

ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย 

= X ๑๐๐ 

[ข-๓๗] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา  
 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 

        
     ร้อยละของนักศึกษาที่มสี่วนรว่มใน 
         โครงการ/กิจกรรมการใช้ทักษะ 
        สื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ  
 
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านความเป็นไทย
ของมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม รวมถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หรือมีความเป็นไทย เช่น การแต่งกาย  
มารยาทความเป็นไทยและมารยาทสากล ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 

ระดับ ๕ หมายถึง เคยเป็นประจ า (ปฏิบัติเป็นประจ าทุกคร้ัง), เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงมากที่สุด 
ระดับ ๔ หมายถึง เคยค่อนข้างบ่อย (ปฏิบัติบ่อยครั้ง), เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างมาก 
ระดับ ๓ หมายถึง เคยปานกลาง (ปฏิบัติเป็นบางครั้ง), ไม่แน่ใจ 
ระดับ ๒ หมายถึง เคยค่อนข้างน้อย (ปฏิบัติน้อยครั้ง), ไม่เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างน้อย 
ระดับ ๑ หมายถึง ไม่เคย (ไม่เคยปฏิบัติเลย), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงน้อยที่สุด 

 
สูตรการค านวณ 
 

 
 ระดับพฤติกรรม 
            ความเป็นไทย   
 

 
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องผลิต
ก าลังคนที่มีคุรภาพตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยก าหนดกรอบการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualiftions 
Framework for Higher Education: TQF)  มุ่งเน้นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะสังคมเพื่อการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 

 

          จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
                                          ทักษะสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 

  
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ/กจิกรรม 

ทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

= X ๑๐๐ 

                                       ผลรวมของระดับพฤติกรรมความเป็นไทยที่ไดจ้าก 
                                       การประเมินตนเองของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

 

                                              จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
= 

[ข-๓๗]



[ข-๓๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี สามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้เป็นของตนเอง 
 

สูตรการค านวณ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต  
= --------------------------------------------------------------------------------  
 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมาแปลงเปน็ค่าร้อยละ โดยให้คะแนน ๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ได้การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและฝึกทักษะในเนื้อหา
วิชาเอกซึ่งเอ้ือต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียนหรือท าให้เกิดรายได้ในการด ารง
ชีพได้ ดังนั้นของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาได้ทั้งในรูปแบบเจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัว หรือมีอาชีพอิสระแต่จะต้องมีรายได้เป็นของตนเอง 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ

ปี สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ และมี
รายได้เปน็ของตนเอง 

 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในช่วงปีงบประมาณนั้น และสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ และมีรายได้เป็นของตนเอง  

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตรในช่วง
ปีงบประมาณนั้นทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดให้ร้อยละ ๕๕  ได้ระดับคะแนน ๕  

[ข-๓๘]



[ข-๓๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี สามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้เป็นของตนเอง 
 

สูตรการค านวณ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต  
= --------------------------------------------------------------------------------  
 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมาแปลงเปน็ค่าร้อยละ โดยให้คะแนน ๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ได้การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและฝึกทักษะในเนื้อหา
วิชาเอกซึ่งเอ้ือต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียนหรือท าให้เกิดรายได้ในการด ารง
ชีพได้ ดังนั้นของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาได้ทั้งในรูปแบบเจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัว หรือมีอาชีพอิสระแต่จะต้องมีรายได้เป็นของตนเอง 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ

ปี สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ และมี
รายได้เปน็ของตนเอง 

 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในช่วงปีงบประมาณนั้น และสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ และมีรายได้เป็นของตนเอง  

= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐ 

 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตรในช่วง
ปีงบประมาณนั้นทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดให้ร้อยละ ๕๕  ได้ระดับคะแนน ๕  

[ข-๓๙] 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ ำนวนมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ท ำปฏิญญำร่วมกันในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมก ำหนดพื้นที่ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ท ำปฏิญญำร่วมกันในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
  

 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  

กำรท ำปฏิญญำร่วมกันในกำรพัฒนำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัย หมำยถึง กำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำง ๆ 
ร่วมกันกำรให้ค ำมั่นสัญญำโดยถือเอำควำมสุจริตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้ งว่ำจะร่วมกันพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นเลิศโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้มี
ควำมเข้มแข็ง และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 จ ำนวนมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ท ำปฏิญญำร่วมกันในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำระบบสำรสนเทศและควำมรู้ เสริมสร้ำงทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     
                เพื่อกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ 

 ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๒. ระดับควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศหรือนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศร่วมกันใน

เครือข่ำย (ครบทั้ง ๔ ภำรกิจ) ที่รองรับกำรเป็น Digital University 
๓. ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลกำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
  

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะควำมเข้ำใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เป็นทักษะในกำรน ำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อำทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทบเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำร
สื่อสำร กำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน หรือระบบงำนในองค์กรให้มี
ควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ โดยทักษะดังกล่ำวครอบคลุมควำมสำมำรถ ๔ มิติ ได้แก่ กำรใช้ (Use) เข้ำใจ 
(Understand) กำรสร้ำง (create) และเข้ำถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยมี

[ข-๓๙]



[ข-๔๐] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศหรือนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศร่วมกันใน 
              เครือข่ำย (ครบทั้ง ๔ พันธกิจ) ที่รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) 

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กรเพื่อไปสู่กำรเป็น Digital University จึงจ ำเป็นที่ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้รองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
  
สูตรกำรค ำนวณ 
 

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร = 
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

X ๑๐๐ จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 
 
  
 
 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
มหำวิทยำลัยมีเป้ำหมำยไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) อย่ำงเต็มรูปแบบ กำรสร้ำง

สิ่งแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรด้วยระบบสนับสนุนสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร (Business Intelligence) ห้องเรียน
อนำคตที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในกำรเรียนกำรสอน (Smart Learning & Smart Classroom) และศูนย์
สอบด้ำนไอทีด้วยระบบกำรสอบออนไลน์ตำมมำตรฐำนสำกล และกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) 
หริอกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศร่วมกันในเครือข่ำย ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญที่น ำไปสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยดิจิทัล  

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. มีระบบเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครอบคลุม
พื้นที่ของมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่กำรใช้งำน  

๒. มีโครงกำรที่พัฒนำหรือบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุมตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอย่ำงน้อย ๔ พันธกิจ ได้แก่ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
กับสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 

๓. มีระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร BSRU EIS (Executive Information System) จำกฐำนข้อมูล 
ERP/MIS โดยใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) ให้มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้เพื่อกำรวำงแผน กำรตัดสินใจจำก
ข้อมูล คำดกำรณ์แนวโน้มที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำรวดเร็ว  หรือมีนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรด้วย
สำรสนเทศ 

๔. มีกำรบริกำรโมบำยเซอร์วิสบน Smart device ที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร และ
บริกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย หรือมีนวัตกรรมในกำรบริกำรด้ำนสำรสนเทศ 

๕. มีระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยอำศัยเทคโนโลยีกำรเรียนรู้แนวใหม่ ที่ตอบสนองต่อกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนสำมำรถสืบค้น และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ ผู้สอน
สำมำรถสร้ำงสื่อกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงง่ำย ผลิตสื่อกำรเรียนรู้แนวใหม่ (New Media) ในรูปแบบ 
Streaming Media โดยมีแหล่งรวมควำมรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย หรือมีนวัตกรรมในด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

[ข-๔๐]



[ข-๔๐] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศหรือนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศร่วมกันใน 
              เครือข่ำย (ครบทั้ง ๔ พันธกิจ) ที่รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) 

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กรเพื่อไปสู่กำรเป็น Digital University จึงจ ำเป็นที่ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้รองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
  
สูตรกำรค ำนวณ 
 

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร = 
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

X ๑๐๐ จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 
 
  
 
 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
มหำวิทยำลัยมีเป้ำหมำยไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) อย่ำงเต็มรูปแบบ กำรสร้ำง

สิ่งแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรด้วยระบบสนับสนุนสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร (Business Intelligence) ห้องเรียน
อนำคตที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในกำรเรียนกำรสอน (Smart Learning & Smart Classroom) และศูนย์
สอบด้ำนไอทีด้วยระบบกำรสอบออนไลน์ตำมมำตรฐำนสำกล และกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) 
หริอกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศร่วมกันในเครือข่ำย ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญที่น ำไปสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยดิจิทัล  

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. มีระบบเครือข่ำยท่ีมีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครอบคลุม
พื้นที่ของมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่กำรใช้งำน  

๒. มีโครงกำรที่พัฒนำหรือบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุมตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอย่ำงน้อย ๔ พันธกิจ ได้แก่ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
กับสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 

๓. มีระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร BSRU EIS (Executive Information System) จำกฐำนข้อมูล 
ERP/MIS โดยใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) ให้มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้เพื่อกำรวำงแผน กำรตัดสินใจจำก
ข้อมูล คำดกำรณ์แนวโน้มที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำรวดเร็ว  หรือมีนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรด้วย
สำรสนเทศ 

๔. มีกำรบริกำรโมบำยเซอร์วิสบน Smart device ที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร และ
บริกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย หรือมีนวัตกรรมในกำรบริกำรด้ำนสำรสนเทศ 

๕. มีระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยอำศัยเทคโนโลยีกำรเรียนรู้แนวใหม่ ที่ตอบสนองต่อกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนสำมำรถสืบค้น และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ ผู้สอน
สำมำรถสร้ำงสื่อกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงง่ำย ผลิตสื่อกำรเรียนรู้แนวใหม่ (New Media) ในรูปแบบ 
Streaming Media โดยมีแหล่งรวมควำมรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย หรือมีนวัตกรรมในด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

[ข-๔๑] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลกำร   
               ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

๖. จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยระบบกำรสอบออนไลน์ตำมมำตรฐำนสำกล พร้อมให้บริกำรอบรม
ทักษะควำมสำมำรถคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เบื้องต้นแก่
บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

๗. จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ ICT Integrated Learning ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภำพสูง  รองรับกำรท ำงำนมัลติมีเดียได้อย่ำง ส่งเสริมกิจกรรมตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่มีกำรใช้ 
ICT อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์กำรประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศมีกำรร่วมมือ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเผยแพร่และบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยในรูปแบบที่สร้ำงสรรค์ เป็นหน่วยผสำนควำมร่วมมือทั้งหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกเพื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่และบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ชัดเจน 
๒. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรเผยแพร่และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
๓. อ ำนวยควำมสะดวกหรือประสำนงำนด้ำนกำรเผยแพร่และบริกำรข้อมูลข่ำวสำรกับนิสิต บุคลำกรของ

มหำวิทยำลัย บุคคลภำยนอก และสื่อมวลชนต่ำงๆ 
๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปใช้วำงแผนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๔๑]



[ข-๔๒] 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑  ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
สภำพแวดล้อม 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริกำรสิ่งสนับสนุน
สื่อกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้ำงสุนทรียภำพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำ      
              และบุคลำกร   

 ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่  และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์

สภำพแวดล้อม 
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในกำรบริกำรสิ่งสนับสนุนสื่อ

กำรเรียนรูท้ี่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัย 

มีรำยละเอียด ดังนี้  

 

 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    
กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ หมำยถึง กำรวำงแผนกำรใช้อำคำรสถำนที่อย่ำงคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุด 

และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์บรรยำกำศของกำรอยู่ร่วมกัน รวมถึงกำรขยำยพื้นที่โดยกำรพัฒนำวิทยำเขตหรือบริเวณ
อ่ืนๆ เพิ่มจำกพื้นที่เดิมที่มีอยู่ ท ำให้เกิดมิติใหม่ทำงกำรศึกษำ และเพื่อเพิ่มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในมหำวิทยำลัย 

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่ำเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมิน  
= _________________________________________________________________  
 จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ และกำรปรับปรุง    
ภูมิทัศน์สภำพแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ 
 
    
 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
กำรบริกำรสิ่งสนับสนุนสื่อกำรเรียนรู้หมำยถึง กำรด ำเนินกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ

นักศึกษำ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับด้ำนอำคำรสถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัยสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศที่ดีและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 

[ข-๔๒]



[ข-๔๒] 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑  ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
สภำพแวดล้อม 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริกำรสิ่งสนับสนุน
สื่อกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้ำงสุนทรียภำพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำ      
              และบุคลำกร   

 ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่  และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์

สภำพแวดล้อม 
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในกำรบริกำรสิ่งสนับสนุนสื่อ

กำรเรียนรูท้ี่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัย 

มีรำยละเอียด ดังนี้  

 

 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    
กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ หมำยถึง กำรวำงแผนกำรใช้อำคำรสถำนที่อย่ำงคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุด 

และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์บรรยำกำศของกำรอยู่ร่วมกัน รวมถึงกำรขยำยพื้นที่โดยกำรพัฒนำวิทยำเขตหรือบริเวณ
อ่ืนๆ เพิ่มจำกพื้นที่เดิมที่มีอยู่ ท ำให้เกิดมิติใหม่ทำงกำรศึกษำ และเพื่อเพิ่มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในมหำวิทยำลัย 

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่ำเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมิน  
= _________________________________________________________________  
 จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ และกำรปรับปรุง    
ภูมิทัศน์สภำพแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ 
 
    
 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
กำรบริกำรสิ่งสนับสนุนสื่อกำรเรียนรู้หมำยถึง กำรด ำเนินกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ

นักศึกษำ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับด้ำนอำคำรสถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัยสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศที่ดีและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 

[ข-๔๓] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ ำนวนของโครงกำร กิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ 

 
 
 

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่ำเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมิน  
= _________________________________________________________________  
 จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริกำร
สิ่งสนับสนุนสื่อกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัย (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐในกำรท ำงำนตำมพันธกิจ 

 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนของโครงกำร กิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
 

 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
เครือข่ำย หมำยถึง กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กลุ่ม องค์กร สถำบัน  ซึ่งอำจจะประกอบไปด้วย

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรต่ำง ทั้งในระดับบุคคลภำยในชุมชน ท้องถิ่น สังคมทั้งทั้งในและต่ำงประเทศ            
โดยมีเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และควำมต้องกำรบำงอย่ำงร่วมกันในกำรด ำเนินกำรโครงกำร กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ ำนวนของโครงกำร กิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในกำร

พัฒนำมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ  ที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง  
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เก่ียวกับระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
๓. ร้อยละของหน่วยงำนด้ำนบริกำรที่มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในระดับ ๔ ขึ้นไป  
๔. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
๕. ร้อยละของประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย  
๖. ระดับผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

[ข-๔๓]



[ข-๔๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ ำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
 
 

๗. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต 
๘. ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำในสำยวิชำชีพและควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน

และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

  
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุง รวบรวมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหำวิทยำลัยที่

เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและน ำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัตทิี่ได้รับกำรพัฒนำปรบัปรุง  
 

 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
ระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ คือ ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่อยู่ในรูปตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินถือเป็น

ประโยชน์ที่บุคลำกรได้รับจำกมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนควำม
ปลอดภัย ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนนันทนำกำร และด้ำนอ่ืนๆ ที่มหำวิทยำลัยจัดให้แก่บุคลำกร เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือและ
อ ำนวยควำมสะดวก โดยจัดสรรอยู่รูปสิ่งของและบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคณำจำรย์และบุคลำกร 

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่ำเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมิน  
= _________________________________________________________________  
 จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
(คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ข-๔๔]



[ข-๔๔] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ ำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
 
 

๗. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต 
๘. ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำในสำยวิชำชีพและควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน

และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

  
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุง รวบรวมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหำวิทยำลัยที่

เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและน ำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัตทิี่ได้รับกำรพัฒนำปรบัปรุง  
 

 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
ระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ คือ ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่อยู่ในรูปตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินถือเป็น

ประโยชน์ที่บุคลำกรได้รับจำกมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนควำม
ปลอดภัย ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนนันทนำกำร และด้ำนอ่ืนๆ ที่มหำวิทยำลัยจัดให้แก่บุคลำกร เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือและ
อ ำนวยควำมสะดวก โดยจัดสรรอยู่รูปสิ่งของและบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคณำจำรย์และบุคลำกร 

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่ำเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมิน  
= _________________________________________________________________  
 จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
(คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ข-๔๕] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของหน่วยงำนด้ำนบริกำรที่มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในระดับ ๔ ขึ้นไป 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
 

 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
หน่วยงำนด้ำนบริกำร หมำยถึง คณะ/ส ำนัก/ศูนย์ เป็นหน่วยงำนท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนและให้

กำรบริกำรอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และประชำชนผู้มำติดต่อ 
ร้อยละของหน่วยงำนด้ำนบริกำรที่มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมำยถึง จ ำนวนหน่วยงำนด้ำนบริกำร  

ที่ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

สูตรกำรค ำนวณ 

ร้อยละของหน่วยงำนดำ้นบริกำรที่มี
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร         

ในระดับ ๔ ขึ้นไป 
= 

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมีผลกำรประเมนิกำรให้บริกำร  
ระดับ ๔.๐๐ ขึ้นไป จำกคะแนนเตม็ ๕.๐๐ X ๑๐๐ 

จ ำนวนหน่วยงำนท้ังหมดที่รับกำรประเมินกำรให้บริกำร 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

ค่ำเฉลี่ย 
 ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมิน  
= _________________________________________________________________  
 จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของผู้รับบริกำร (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลง                 
ค่ำเป็นร้อยละ 

 
 

 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
ผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับบริหำรงำนของผู้บริหำรและระดับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ขั้นตอนและ
กระบวนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยผลกำรประเมิน จะมีคะแนนระหว่ำง ๐ – ๑๐๐ คะแนน ซึ่งหำกผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูงก็จะ
สะท้อนภำพลักษณ์กำรด ำเนินงำนที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยจำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
โดยมีกำรแปลควำมหมำยเป็นเกณฑ์ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ดังนี้  ๑) คะแนน  ๐.๐๐ – ๑๙.๙๙ คือ ระดับ
ต่ ำมำก ๒) คะแนน ๒๐.๐๐ – ๓๙.๙๙ คือ ระดับต่ ำ  ๓) คะแนน ๔๐.๐๐– ๕๙.๙๙  คือ ระดับปำนกลำง ๔) คะแนน 
๖๐.๐๐  – ๗๙.๙๙ คือ ระดับสูง  และ ๕) คะแนน ๘๐.๐๐ – ๑๐๐ คือ ระดับสูงมำก  
 
 

[ข-๔๕]



[ข-๔๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ร้อยละของประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

 
 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   

กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ภำพรวมจะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
แผ่นดินรำยจ่ำยที่เบิกจ่ำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำย้งินงบ
ประมำณรำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

สูตรกำรค ำนวณ 

            ค่ำเฉลี่ย 

 เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมทีม่หำวิทยำลยัเบิกจ่ำยในรอบปีงบประมำณ  

=        _______________________________________________________________________________   X ๑๐๐  

              วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่มหำวิทยำลัยได้รับ  
 

  
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย คือ ผลกำรประเมินระบบและกลไกในกำร 

ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินกำรด ำเนินงำนในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพตำมดัชนีบ่งชี้  องค์ประกอบ และ
หลักเกณฑ์และแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สำธำรณะชนได้มั่นใจว่ำมหำวิทยำลัน สำมำรถให้ผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เพื่อให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

เกณฑ์กำรประเมิน   
 ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  โดยมีเกณฑ์แปล
ควำมหมำยผลกำรประเมิน ดังนี้  ๑) คะแนน  ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คือ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๒) คะแนน 
๑.๕๑ – ๒ .๕๐ คือ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง ๓) คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ คือ กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้                       
๔) คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ คือ กำรด ำเนินงำนระดับดี และ ๕) คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ คือ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๔๖]



[ข-๔๖] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ร้อยละของประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

 
 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   

กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ภำพรวมจะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
แผ่นดินรำยจ่ำยที่เบิกจ่ำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำย้งินงบ
ประมำณรำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

สูตรกำรค ำนวณ 

            ค่ำเฉลี่ย 

 เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมทีม่หำวิทยำลยัเบิกจ่ำยในรอบปีงบประมำณ  

=        _______________________________________________________________________________   X ๑๐๐  

              วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่มหำวิทยำลัยได้รับ  
 

  
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย คือ ผลกำรประเมินระบบและกลไกในกำร 

ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินกำรด ำเนินงำนในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพตำมดัชนีบ่งชี้  องค์ประกอบ และ
หลักเกณฑ์และแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สำธำรณะชนได้มั่นใจว่ำมหำวิทยำลัน สำมำรถให้ผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เพื่อให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

เกณฑ์กำรประเมิน   
 ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  โดยมีเกณฑ์แปล
ควำมหมำยผลกำรประเมิน ดังนี้  ๑) คะแนน  ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คือ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๒) คะแนน 
๑.๕๑ – ๒ .๕๐ คือ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง ๓) คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ คือ กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้                       
๔) คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ คือ กำรด ำเนินงำนระดับดี และ ๕) คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ คือ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๔๗] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๗  จ ำนวนหลักสูตรประจ ำคณะในโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต   
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘  จ ำนวนคณะที่เปิดกำรเรียนกำรสอนในโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต   
 
 

 
  
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    
  กำรพัฒนำหลักสูตรและรับนิสิตนักศึกษำ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์กำรศึกษำ      
อู่ทองทวำรวดี ให้มีควำมพร้อมที่จะจัดตั้งเป็นวิทยำเขต ในด้ำนวิชำกำร หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร พัฒนำหลักสูตรที่ต้องกำรของชุมชน โดยมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีตำมแผนกำรพัฒนำหลักสูตร ซึ่งสะท้อนถึงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมดภำยใต้แผนงบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำนที่รับกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
  จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำประจ ำคณะในโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต   
 
 

 
  
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    
  คณะที่มีบทบำทหน้ำที่ตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนบริกำรวิชำกำร ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรจัดตั้งคณะที่เปิดกำรเรียน
กำรสอนในโครงกำรจัดต้ังวิทยำเขต โดยมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตและกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรสำขำวิชำต่ำง ๆ 
ระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบในโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตจำกสภำมหำวิทยำลัย  ซึ่งคณะจะต้องพัฒนำ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม และมีควำมพร้อมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และ                    
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน คณำจำรย์ และบุคลำกร และต้องสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ควำมเป็นตัวตนของวิทยำเขตฯ และรำยงำนควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินงำนทั้งหมดภำยใต้แผนงบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำนที่ได้รับกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
  จ ำนวนคณะที่เปดิกำรเรียนกำรสอนในโครงกำรจัดตัง้วิทยำเขต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ข-๔๗}



[ข-๔๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำในสำยอำชีพและควำมเชี่ยวชำญในกำร   
                 ปฏิบัติงำนและควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    

ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต ซึ่งมหำวิทยำลัยจะต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่                       
ของมหำวิทยำลัย ณ ต ำบลสระยำยโสม อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่จ ำนวน ๒๑๓ ไร่ ในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยจะเป็นภำพสะท้อนควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขตในด้ำนงบประมำณ 
โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำรงำน บุคลำกร สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สร้ำงบรรยำกำศกำรอยู่ร่วมกัน กำรสร้ำงควำม
สุนทรีย์และคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกรอย่ำงคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. มีกำรสร้ำง/พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสิ่งก่อสร้ำงและกำรปรับภูมิทัศน์พื้นที่เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ตำมพันธกิจและกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต 

๒. มีระบบและกลไกกำรกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องกับพันธกิจและกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต 
๓. มีศูนย์กำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรและพืชสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้

สู่กำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคมและท้องถิ่น 
๔. เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 
๕. มีศูนย์กำรฝึกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติของนักศึกษำ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/พนักงำนองค์กรภำครัฐ/องค์กรภำคเอกชน 
๖. มีกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดตั้งคณะ/วิทยำลัยอย่ำงน้อย ๑ หน่วยงำน ที่มีบทบำทหน้ำที่บริหำรหลักสูตรและ

จัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้วิทยำเขต 
๗. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขตภำยใต้แผนกำรบริหำรงำน และมีกำรน ำผลกำร

ด ำเนินงำนมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำในปีต่อไป 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๑ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ – ๕  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ – ๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
  
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
           กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน หมำยถึง บุคลำกรสำยสนับสนุนท้ังหมดของมหำวิทยำลัย ที่ได้รับกำรอบรมหรือ
กำรพัฒนำตนเองในรูปแบบตำ่ง ๆ ท่ีตรงกับต ำแหน่งงำนของตัวเองในปีงบประมำณนั้น ๆ  

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่ำเฉลี่ย 
              จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนทีไดร้ับกำรพัฒนำ                 
= _________________________________________________________________   X ๑๐๐  
                     จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด  

[ข-๔๘]



[ข-๔๘] 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำในสำยอำชีพและควำมเชี่ยวชำญในกำร   
                 ปฏิบัติงำนและควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    

ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต ซึ่งมหำวิทยำลัยจะต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่                       
ของมหำวิทยำลัย ณ ต ำบลสระยำยโสม อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่จ ำนวน ๒๑๓ ไร่ ในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยจะเป็นภำพสะท้อนควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขตในด้ำนงบประมำณ 
โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำรงำน บุคลำกร สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สร้ำงบรรยำกำศกำรอยู่ร่วมกัน กำรสร้ำงควำม
สุนทรีย์และคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกรอย่ำงคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. มีกำรสร้ำง/พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสิ่งก่อสร้ำงและกำรปรับภูมิทัศน์พื้นที่เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ตำมพันธกิจและกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต 

๒. มีระบบและกลไกกำรกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องกับพันธกิจและกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต 
๓. มีศูนย์กำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรและพืชสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้

สู่กำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคมและท้องถิ่น 
๔. เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 
๕. มีศูนย์กำรฝึกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติของนักศึกษำ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/พนักงำนองค์กรภำครัฐ/องค์กรภำคเอกชน 
๖. มีกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดตั้งคณะ/วิทยำลัยอย่ำงน้อย ๑ หน่วยงำน ที่มีบทบำทหน้ำที่บริหำรหลักสูตรและ

จัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้วิทยำเขต 
๗. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขตภำยใต้แผนกำรบริหำรงำน และมีกำรน ำผลกำร

ด ำเนินงำนมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำในปีต่อไป 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๑ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ – ๕  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ – ๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
  
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
           กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน หมำยถึง บุคลำกรสำยสนับสนุนท้ังหมดของมหำวิทยำลัย ที่ได้รับกำรอบรมหรือ
กำรพัฒนำตนเองในรูปแบบตำ่ง ๆ ท่ีตรงกับต ำแหน่งงำนของตัวเองในปีงบประมำณนั้น ๆ  

สูตรกำรค ำนวณ 

ค่ำเฉลี่ย 
              จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนทีไดร้ับกำรพัฒนำ                 
= _________________________________________________________________   X ๑๐๐  
                     จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด  

 

  คณะผู้จัดท ำ  
  

 

 ที่ปรึกษำ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี  
 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการฝ่ายติดตามประเมินผล 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
 นายอภิชาติ      สิงห์ชัย  รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

     
 คณะท ำงำน   

 กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี   

 
 ผู้ให้ข้อมูล/ภำพประกอบ  

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกหน่วยงาน 

 
 ปีที่พิมพ์/จ ำนวนพิมพ์   

 พ.ศ. ๒๕๖๑  / ๕๐๐  เล่ม  
 

เผยแพร่โดย 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โทรศัพท์. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๐  โทรสาร. ๐๒-๔๖๖-๘๐๖๐  http://plan.bsru.ac.th 




