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  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่คุณภาพมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) [ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมสัมมนา
ทบทวนงานนโยบายเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นเลิศ  โดยมีเป้าหมายน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และก้าวสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
  การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี    
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า  
ศิษย์ปัจจุบัน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ที่กรุณาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี       
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง” จะเป็นเข็มทิศน าทางให้ทุกหน่วยงานร่วมมือ ร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ ซึ่งแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้น ากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย  
กลุ่มใหม่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และทิศทางการพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการ  
ขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยและการเป็นประชาคมอาเซียน ก าหนดเป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนดังกล่าว รวมทั้งแนวคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากสภามหาวิทยาลัยมาทบทวนนโยบาย 
(Retreat) โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับนี้ ครอบคลุมทุกภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัย และเป็นแผนที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ 
ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล” มีพันธกิจหลักในการด าเนินงาน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๒) พัฒนาองค์ความรูบ้น
พื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิต  ๓) เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ 
และองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน ๔) อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล และ ๕) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็ นไทย และเข้าใจหลักสากล”  
ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง มีการด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  เป้าหมาย 
  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. ด้านการศึกษา (การสร้างเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
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ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 
๑. มีฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่บริการ 
๒. มีเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน 
๓. มี อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนที่ เกิดจากการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี เป็นพลเมืองดี เข้าใจสิทธิและหน้าที่ 

ของตนเอง 
๕. ชุมชนและท้องถิ่นที่รับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๖. มีผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค์ 
๗. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก

รักษ์ท้องถิ่น 
๘. มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายไปสู่ความเป็นมืออาชีพ  

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)  
                 ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาเครื่องมือจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบท

ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นทั้งการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 
๓. น าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

หรือการวิจัย 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อมส าหรับ

การท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะ

และป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึ่งพาตนเอง 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
๒. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชนน าความรู้ทางวิชาการ 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา เพื่อน ามาด าเนิน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม 
และลดความเหลื่อมล้ า 
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กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการ 

แนวพระราชด าริสู่การขับเคลื่อนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 
กลยทุธ์ที่ ๕  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่ ง เสริมและสนับสนุนการจัด โครงการหรือกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมที่ เผยแพร่  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๓. ร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า

และมูลค่าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น  
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 
  เป้าหมาย 

๑. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมบูรณ์ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) เพื่อการถ่ายทอดและบ่มเพาะ
ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 

๒. การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครู 
๓. การพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๔. ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๒. มีหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับศตวรรษที่ ๒๑  
๓. ครูของครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  

เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๔. ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต ด้วย School Integrated Learning  

ให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลั กษณะ ๔ ประการ 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท า
มีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรท าหน้าที่พัฒนา

หลักสูตรและควบคุม  ก ากับ  ติดตามการด า เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 

๒. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย School Integrated 
Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๓. พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
ในแต่ละหลักสูตร 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนภายใน  
และภายนอกหน่วยงาน การร่วมมือกับเครือข่ายท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู และหาแหล่ง 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ครุสภา และการจัดหาแหล่งงานรองรับ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูให้มีอัตลักษณ์  
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท า 
มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบและกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๒. พัฒนากระบวนการในการส่งเสริมศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๓. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. ร่วมมือกับองค์กรวิชาชพีเพื่อจดัอบรมเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพื่อด าเนินการพัฒนาครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบ 

“แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ”  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูไปอบรมเพิ่มทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องกับองค์กรที่เชี่ยวชาญ 
ในทักษะด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๓. สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   

เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ไปเผยแพร่ในเวที ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่าง ในด้านการจัดการเรียน  
การสอนและงานวิจัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
คนเก่งและเป็นสุข 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลองปฏิบัติการวิจัย 
และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
    บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
  เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับท้องถิ่น  

๒. อาจารย์มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้ องการของผู้ ใช้บัณฑิต  มี อัตลักษณ์  สมรรถนะ 

และคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
๔. มหาวิทยาลัยมี เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
๕. เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ  

และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ 
สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

๒. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและจัดล าดับในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ที่มีคุณภาพ  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร ่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่  
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

๕. อาจารย์และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ มีความสามารถ 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
วิชาการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable)  

แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร  

สองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 
หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 
 ๔.   พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสากล 

      ในศตวรรษที่ ๒๑ และการพึ่งตนเอง 
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แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 
๑. ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

และผลงานอ่ืน ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต 

และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของประชาชน 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่   
  (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง 

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานลักษณะ

อ่ืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ที่มีคุณภาพ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable)  

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  

หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 
๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานอ่ืน ๆ  
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานอ่ืน ๆ 
ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิ ชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานอ่ืน ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการทั้งภายในและภายนอก 
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กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะ 
และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ 

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ  

๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ  
๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ  
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะทักษะ  
ด้านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิต  
ในศตวรรษที่ ๒๑  และเพื่อการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพาตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ   
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอก ท้ังในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 
  เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถ่ิน 
ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล  
มีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ มีความก้าวหน้า 
และมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) 

๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ในการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศและมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารข้อมูลองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งเอ้ืออ านวยสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรองรับการเป็น SMART University 

 

 
 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และมีทรัพยากรที่ เพียงพอ 

ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้ 
๗. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

พร้อมเผยแพร่ขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชา  สมุนไพรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)  
และการสร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดงศักยภาพ 
โดยเข้าร่วม แข่งขัน  หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ ท่ี เ ก่ียวข้อง 
ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา 
ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค์กรให้มีความทันสมัย ทั่วถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร 
MORALITY 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้ข้อมูล 

ในระดับประเทศ 
๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากร

ให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 
๔. วิ เคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 
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๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และมีทรัพยากรที่ เพียงพอ 

ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้ 
๗. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

พร้อมเผยแพร่ขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชา  สมุนไพรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)  
และการสร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดงศักยภาพ 
โดยเข้าร่วม แข่งขัน  หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ ท่ี เกี่ยวข้อง 
ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา 
ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค์กรให้มีความทันสมัย ทั่วถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร 
MORALITY 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้ข้อมูล 

ในระดับประเทศ 
๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากร

ให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 
๔. วิ เคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 

 
 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  
ให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 

๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ   
เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา  

และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย  

และประชาชนทั่วไป 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิ จัยและการสร้างนวัตกรรม เกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา  

และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    
๓. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และภาคประชาชน

เพื่อร่วมพัฒนา 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่ให้บริการชุมชน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

ฑ

 
 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  
ให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 

๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ   
เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา  

และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย  

และประชาชนทั่วไป 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา  

และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    
๓. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และภาคประชาชน

เพื่อร่วมพัฒนา 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่ให้บริการชุมชน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่ อส่ ง เสริมการสร้างรายได้ ในการพึ่ งพาตนเอง 
ให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสร้างรายได้จากการส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 

๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมาย  

ให้ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบ         
และต่อเนื่อง และน าสู่การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่ อส่ ง เสริมการสร้างรายได้ ในการพึ่ งพาตนเอง 
ให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสร้างรายได้จากการส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 

๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมาย  

ให้ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบ         
และต่อเนื่อง และน าสู่การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่ อส่ ง เสริมการสร้างรายได้ ในการพึ่ งพาตนเอง 
ให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสร้างรายได้จากการส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 

๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมาย  

ให้ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบ         
และต่อเนื่อง และน าสู่การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 

 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

ฒ

 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
บทสรุปผูบ้ริหาร จ 
สารบัญ  ฒ 
   

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
  หลักการและเหตุผล ๑ 
  วัตถุประสงค์พฒันาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  

ฉบับปรบัปรุง 
๒ 

  กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ฉบับปรบัปรุง และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 

๒ 

  การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ๓ 
  ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการท าแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯ ๔ 
  โครงสร้างมหาวทิยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๕ 
   

บทที่ ๒ กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ๙ 
  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา    ๙ 
  สาระส าคัญเพื่อการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๓ 
 ๑.  ค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญตัแิห่งชาติ  

     (ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายใต้นโยบาย ๑๒ ด้าน 
๑๓ 

 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๙ 
 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๒๑ 
 ๔. นโยบายการศึกษา [นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

    และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม   
    พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕] 

๒๑ 

 ๕. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ๒๕ 
 ๖. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๒๕ 
 ๗. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ๒๖ 
 ๘. การก าหนดนโยบาย Reprofiling ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒๘ 
 ๙. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ 
 ๑๐. นโยบายยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

      [ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] 
๓๐ 

 ๑๑. นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๑ 
 ๑๒. นโยบายการบริหารและพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  

(พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
๓๔ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

ณ

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
   
  ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง กับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔๐ 

  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง กับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  
และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ 

๔๑ 

  แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategic Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรบัปรุง 

๔๒ 

   
บทที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและข้อมูลพื้นฐาน  ๔๕ 
  การประเมินสภาพการณ์ปัจจบุนัและแนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัย ๔๕ 
  ข้อมูลพื้นฐานของมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๗ 
   
บทที่ ๔ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ๕๕ 
  ปรัชญา ปณิธาน คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย ๕๕ 
  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วิสยัทัศน ์อัตลักษณ์ของบัณฑิต พนัธกิจ ๕๖ 
  ค่านิยมร่วม MORALITY ๕๗ 
  ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การขับเคลื่อนประเทศ ๕๘ 
  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
๕๘ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ๕๙ 
  โครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๖๗ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ๖๙ 
  โครงการยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๗๖ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน 

                       การผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐาน 
                      ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

๗๗ 

  โครงการยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๘๖ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ๘๘ 
  โครงการยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๙๖ 
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ด

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 
  หน้า 
   
บทที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ๑๐๑ 
  หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัต ิ ๑๐๒ 
   ๑.๑ หลักการ ๑๐๒ 
   ๑.๒ การแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ฯ สู่การปฏบิัติ ๑๐๒ 
  การก ากับ ติดตาม และประเมินผล ๑๐๓ 
             ๒.๑ การวัดผลการด าเนินงานตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัย ๑๐๓ 
             ๒.๒ การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  ๑๐๓ 
             ๒.๓ การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร ์ ๑๐๔ 
             ๒.๔ การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย ๑๐๔ 
   
ภาคผนวก ๑๐๕ 

ภาคผนวก ก  ค าสัง่คณะกรรมการจัดท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ๑๐๖ 
ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ๑๑๕ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ๑๑๗ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ๑๓๒ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต  

                      บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพืน้ฐานของมหาวิทยาลยั 
                      สู่ความเป็นเลิศ 

๑๔๘ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ๑๗๒ 
คณะผู้จัดท า ๑๙๑ 
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๑

 
 

 บทที่ ๑ 
บทน ำ 

  
 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจัดการ

องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้องกับสถานภาพ
ภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืน  ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  
เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากร 
และหน่วยงานต่าง ๆ 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 ๔ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและก าหนดแนวทาง  
การด าเนินงานพร้อมงบประมาณเพื่อการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลงาน ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดระยะลงแล้ว ดังนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา (ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบาย 
ไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษา [นโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕] กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
การก าหนดนโยบาย Reprofiling ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตลอดจนนโยบาย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) [ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑]  
และยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยส าหรับหน่วยงานระดับคณะ  
ส านัก สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือส า หรับ

๑. หลักการและเหตุผล  



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๒

 
 

การด าเนินงาน การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบ และจัดให้   
มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้น าข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้ในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรค์ร้ังนี้อีกด้วย  
 
 
 
  

 
 
การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  

ฉบับปรับปรุง ได้มุ่งเน้นการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันและสร้างความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้ 

๑.  เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ  
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และให้การพัฒนา
อุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 

๒.  เพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกันของแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรมีแรง
บันดาลใจมีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ  

๓.  เพื่อใช้เป็นกรอบในการท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานในระดับคณะ 
วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ส านัก สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

๔. เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบัณฑิตในสาขาที่ม ี
ความเชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคม
อาเซียน 

๕.  เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๖.  เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและผลงานของส่วนงาน  
ให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 

 
 
การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 

ฉบับปรับปรุง มีหลักการส าคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ และการร่วมคิด 
ร่วมท าอย่างเป็นระบบ ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง และการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาแผนต่าง ๆ มีดังนี้ 

๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 

๒. วัตถุประสงค์การพัฒนาแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
 

๓. กระบวนการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
    (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 
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๓

 
 

๒.  น าข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย มาประกอบการใช้ในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ 

๓.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
๔.  รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของมหาวิทยาลัย 
๕.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 
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 และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
๑๐. จัดท าแผนในลักษณะต่าง ๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง ๓) แผนพัฒนา

วิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๗) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน
และนานาชาติ ๘) แผนพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๙) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๑๐) แผนการบริหารจัดการ
รายได้และสิทธิประโยชน์ ๑๑) แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ๑๒) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓) แผนพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และ ๑๔) แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ ซึ่งก าหนดให้มีลักษณะเป็นแผนระยะยาว ๕ ปี และแผนประจ าปี อีกทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณในระดับหน่วยงาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 
 

 
 

 
 เพื่อความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมอบหมายภารกิจ 
แก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  
 ๑.  โดยสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานและเน้นการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในลักษณะ
คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 ๒.  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้
หน่วยงานด าเนินงานภายใต้แนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด โดยในการอนุมัติงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ จะต้องเป็นโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 
 ๓.  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
เพื่อการติดตามผล เมื่อคณะและหน่วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงานและผ่านการอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
วางระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ๔.  หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แผนงานต่าง ๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๔. การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
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๔

 
 

 ๕.  หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย  
ปีละ ๒ คร้ัง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ พร้อมทั้ง
สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ของการด า เนินงานรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงาน โดยด าเนินการรวบรวม  
และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินว่าคณะและหน่วยงานด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการด าเนินการนั้น สนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้รับ
จากการติดตามประเมินผลจะน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให้ทราบถึงปญัหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมลู
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร และบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 ๑. ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรงุ 
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย สามารถน าไป 
สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
ในสังคมไทยและสังคมโลก เหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓. เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นเลิศ  
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๔. เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ฉบับปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับ ดังนี้ 
 

๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
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โครงสรางมหาวิทยาลัย
เพ่ือรองรับและขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

หนวย
ตรวจสอบ
ภายในสวนงาน

วิชาการ
สวนงาน
สนับสนุน
วิชาการ

คณะครุศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม *

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยการดนตรี *

บัณฑิตวิทยาลัย *

โรงเรียนสาธิต *

ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี *

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักกิจการนักศึกษา *

สํานักวิเทศสัมพันธ
และเครือขายอาเซียน *

สํานักประชาสัมพันธ
และสารสนเทศ *

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองนโยบายและแผน

กองบริหารงานบุคคล
กองคลัง *

กองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม *

หมายเหตุ       
     ๑. หนวยงานตามกรอบใน พรบ.     
     ๒. หนวยงานท่ีจัดต้ังในมหาวิทยาลัย *     
              

สํานักคอมพิวเตอร *
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๖

แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

การจัดทําแผนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยาและหนวยงานตางๆ

- แผนยุทธศาสตร ๕ ป (หนวยงาน)

- แผนปฏิบัติราชการ ๕ ป และ ๑ ป      

  (มบส. หนวยงาน)

- แผนปฏิบัติการงบประมาณ

  ประจําป (มบส. หนวยงาน)

การขอต้ัง/จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร

ใหบรรลุเปาหมาย จุดเนน

- งบประมาณแผนดิน

- เงินรายได ของมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

การใชจาย

งบประมาณตามแผน

- จัดทําระเบียบ ประกาศท่ีกําหนด

  วิธีการ แนวทาง

- กําหนดชวงเวลา

การติดตามผลการดําเนินตาม

ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

ท่ีกําหนด

- รอบ ๖ เดือน

- รอบ ๑๒ เดือน

กรอบแนวทาง
การจัดการศึกษาระดับชาติ

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา SWOT 

ขอมูลตางๆ

- แผนตางๆ (แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเส่ียง แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต แผนบริการวิชาการสูสังคม แผนเรงรัดและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม

และการเผยแพร แผนพัฒนาเครือขายความรวมมืออาเซียนและนานาชาติ แผนพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม แผนกลยุทธทางการเงิน แผนการบริหาร

จัดการรายไดและสิทธิประโยชน แผนพัฒนาการประชาสัมพันธและการส่ือสาร แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ)

สภามหาวิทยาลัย

ใหนโยบาย

อนุมัติ
กํากับ/ติดตาม

๔  ยุทธศาสตร
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๙

 
 

 บทที่ ๒ 
กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรงุ 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นภายใต้กรอบและแนวคิดที่ส าคัญคือ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ “สร้างความเป็นเลิศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน” การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งเน้นในการจัดท าโดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เดิมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  นโยบายการศึกษา [นโยบาย 
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕] กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และผลการด าเนินงานท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบกับนโยบายของท่านอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
เพื่อนบ้าน ตามบริบทของสังคมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี  
 
พ.ศ. ๒๔๓๙  เดิมจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” หรือ“โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ 

“โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
พ.ศ.๒๔๔๖  กระทรวงธรรมการต้ังเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก ต่อมาชื่อ“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ 

ฝั่งตะวันตก”  
พ.ศ.๒๔๔๙  เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
พ.ศ.๒๔๕๖  เรียกว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” สีประจ าโรงเรียน คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของ

โรงเรียน คือ บ.ส.  มีคติพจน์ประจ าโรงเรียนคือ “สจฺจ เว อมตา วาจา” และตราประจ าโรงเรียนคือ รูป
เสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ที่กล่าวมานี้เป็น
รากฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน  

พ.ศ. ๒๔๘๔   เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จประถม (ป.ป.) 
พ.ศ. ๒๕๐๑  เรียกว่า  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้

เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

๑. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
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๑๐

 
 

พ.ศ. ๒๕๑๘  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่ม กับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง ๖ แห่ง เรียกชื่อว่า 
“วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”  

พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อ “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  

พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติ
ประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตนักศึกษาทุกคนที่ได้ส าเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้  

              
 
 
              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  ทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูนท่านโดยขนานนามท่านว่า “เจ้าพ่อ”  
และเรียกตนเองว่า “ลูกสุริยะ” เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นตราประจ าตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอด  
 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
จากการบริจาคมาจัดต้ัง “มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้ และได้ด าเนินงานมา
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้น าเงินที่เหลือจากการบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าว มาบูรณะและก่อสร้าง 
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๑๑

 
 

               ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี ๒ วงซ้อนกัน
ภายในเป็นตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รั ชกาลที่  ๙  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวภูม ิพลอดุลยเดช ที ่พระราชทานให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ภายนอกเป็นชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย
ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ 

ปูชนียสถานที่ส าคัญ อีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ ศาลสมเด็จฯ “ศาลสมเด็จฯ 
หรือ ศาลเจ้าพ่อ”เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปปั้นคร่ึงองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าตึก
วิเศษศุภวัตร์หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือมีอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์ 
ของศาลสมเด็จฯ เป็นที่ประจักษ์กันดีในบรรดาลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีความเคารพศรัทธาในสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ นอกจากนี้ยังมี “ศาลเก่าหรือศาลเจ้าที่” ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังตึกวิเศษศุภวัตร์มีลักษณะ 
คล้ายศาลพระภูมิ ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดเล็กที่ก่อสร้างขึ้นมา สูงจากพื้นดินประมาณ ๓ เมตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔  
คณะกรรมการด าเนินการก่อสร้างอาคารประถมสาธิต ได้ท าพิธีเคลื่อนย้ายไปสร้างไว้หน้าอาคารประถมสาธิต  
ซึ่งมีความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
  

 
 

 
 

               ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี ๒ วงซ้อนกัน
ภายในเป็นตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รั ชกาลที่  ๙  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวภูม ิพลอดุลยเดช ที ่พระราชทานให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ภายนอกเป็นชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย
ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ 

ปูชนียสถานที่ส าคัญ อีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ ศาลสมเด็จฯ “ศาลสมเด็จฯ 
หรือ ศาลเจ้าพ่อ”เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปปั้นคร่ึงองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าตึก
วิเศษศุภวัตร์หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือมีอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์ 
ของศาลสมเด็จฯ เป็นที่ประจักษ์กันดีในบรรดาลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีความเคารพศรัทธาในสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ นอกจากนี้ยังมี “ศาลเก่าหรือศาลเจ้าที่” ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังตึกวิเศษศุภวัตร์มีลักษณะ 
คล้ายศาลพระภูมิ ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดเล็กที่ก่อสร้างขึ้นมา สูงจากพื้นดินประมาณ ๓ เมตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔  
คณะกรรมการด าเนินการก่อสร้างอาคารประถมสาธิต ได้ท าพิธีเคลื่อนย้ายไปสร้างไว้หน้าอาคารประถมสาธิต  
ซึ่งมีความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
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๑๒
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๑๓

 
 

 
 
  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นภารกิจส าคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นท่ียอมรับของ
สาธารณชนในการเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ คุณภาพความเป็นเลิศ การด าเนินงานดังกล่าวจะสะท้อนภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้น ากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) และทิศทางการพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของ
รัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนดังกล่าว 
รวมทั้งแนวคิดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากสภามหาวิทยาลัยมาทบทวนนโยบาย (Retreat) ซึ่งสามารถสรุป
สาระส าคัญของข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 
 
๑.  ค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
     (ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายใต้นโยบาย ๑๒ ด้าน 

 
     ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 
           รัฐบาลมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ  

๑.๒ ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ  

๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
และเป็นจริ ง เกี่ ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพื่ อประชาชน ตลอดจน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์  

 
     ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

๒.๑ รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ  
๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม

ท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่าง
กันของประชาชน  

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

๒.๔ สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน  
๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ  
 
 
 

๒. สาระส าคัญเพื่อการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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๑๔

 
 

     ๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 
๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ  
๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญูความซื่อสัตย์การมีวินัย 

เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี  
๓.๓ ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง  
๓.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับ

และ เคารพในประ เพณีวัฒนธรรมของกลุ่ มชาติพั นธุ์ และชาวต่ า งชาติที่ มี ความหลากหลาย  
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  

 
     ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก  
๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน  
๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง  
๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน  
 

     ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
 ๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก  
๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง  
๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  
๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม  
๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
 
๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

[Bio-Circular-Green (BCG) Economy]  
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้ม

การคา้โลก  
๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการราย 
๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน

ผู้ประกอบการ  
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๑๕

 
 

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 
๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่ เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร  

๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงิน 
การคลังของภาครัฐ  

๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  
๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร  
๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน แหล่งเงินทุน 

โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ  
๕.๓.๗ ส่งเสริมการท า ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน  
๕.๓.๘ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากร

ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง  
 
๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  
๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง  
๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว  
๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด  
๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  

 
๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทนุเพือ่มุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทนุในภูมิภาค 
๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน  
๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน  
๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  
 
๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับ 

การขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ  
๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง  
๕.๖.๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  
๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และ 

มีเสถียรภาพ  
๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา  
๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
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๑๖

 
 

๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ  

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้
สายในระบบ 5G  

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้าส่งออก และโลจิสติกส์
ในรูปแบบดิจิทัล  

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย 
ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด  

 
๕.๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

และพัฒนา และนวัตกรรม  
๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า  
 
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  
๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลติและบริการ

ให้สามารถแข่งขันได้  
๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ยุคใหม่ของไทย  
 
     ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
 
๖.๑ ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  
๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๖.๑.๓ เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค  
๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง  
 
๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่ว 
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๑๗

 
 

     ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
นโยบายด าเนินการ ดังนี้ 
 
๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่  
๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี  
๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงิน 

ของวิสาหกิจชุมชน  
๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน  
๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด า เนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  
 
๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗.๒.๑ สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน  
๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน 

ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ  
๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่  
๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน  
๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  
 
๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

 
     ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 

๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ  
๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 
๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑  
๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  
 
๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐  
 
๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง  
 
๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน  
๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น 
๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
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๑๘

 
 

๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  
 
๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
 

     ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม 

อย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
 

๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผน 
๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  
๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานท า ที่เหมาะสมกับ

ประชากรทุกกลุ่ม 
 

     ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน 
๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล  
๑๐.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนา

ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ  
 

     ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
การด าเนินการ ดังนี้ 

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ

และด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล  
๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ  
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ  
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
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๑๙

 
 

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ  

๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์  
หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน  

๑๑.๘ กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ  

 
     ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  

 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน 
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

“ความมั่นคง” หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ  
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

“ความมั่งคั่ง” หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่ งยืนจนเข้าสู่ 
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  

“ความยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ข้างต้น จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราช 
และอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  
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๒๐

 
 

 
ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 

 

    ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๒๑

 
 

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

แห่งชาติ  มีแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ คือ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับ
หลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพื่อการเรียนรู ้

 
๔. นโยบายการศึกษา [นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
    และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
    พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕] 

๔.๑ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ 
      รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

ในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
 
 

๔.๒ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
       พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และตรา

พระราชบัญญัติเพื่อเป็นกฎหมายพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบ อววน. ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ประเทศและบริบทโลก รวมทั้งเป็นกฎหมายพื้นฐานด้านการส่งเสริมการใช้ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศจ านวน ๑๐ ฉบับ ได้แก ่

 
๑.   พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.   พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔.   พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕.   พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙.   พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒

 
 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืนรวมท้ังนโยบายของรัฐบาล 
ตลอดจนเสนอกรอบงบประมาณ อววน. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบรวมทั้งท าหน้าที่ปลดล็อคกฎหมาย กฎ 
และระเบียบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ตลอดจนก ากับ เร่งรัด ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

๔.๓ ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
       คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดทิศทาง 

เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ อววน. โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว 
รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่ส าคัญของประเทศ อาทิ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) ความมั่นคง ๒) การต่างประเทศ  
๓) การเกษตร ๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ๕) การท่องเที่ยว ๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๑๔) ศักยภาพการกีฬา ๑๕) พลังทางสังคม 
๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๙) การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ ๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๓. ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๑๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ต าบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน  
๒) ปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน ๓) ทุจริต คอร์รัปชั่น ๔) จัดการมลพิษทั้งระบบ ๕) การท างานของภาครัฐ  
๖) สภาพแวดล้อมของรัฐ ๗) สังคมสูงวัย ๘) คนและการศึกษา ๙) เศรษฐกิจฐานราก ๑๐) ยกระดับบริการสาธารณสุข 
๑๑) กระจายศูนย์กลางความเจริญ ๑๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๓) ระบบโลจิสติกส์ ๑๔) การท่องเที่ยว และ  
๑๕) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

๔. นโยบายอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชนการยกระดับ
ศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ  
ของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
และการสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
จากโจทย์ส าคัญข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จะมีบทบาทส าคัญเพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายส าคัญของประเทศบรรลุเป้าหมายได้ ดังนี้ 
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๒๓

 
 

๑. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๒. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานส าหรับอนาคต และการพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 

๓. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่า  
ทางสังคม 

๔. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส าคัญส าหรับการสร้างคน 
สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ 
กลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบและการบริหารจัดการ 

 

นอกจากนี้ ได้เสนอแนะกระบวนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่ ท่ีมุ่งเน้นเป้าหมาย  
เพื่อตอบโจทย์ประเทศ และเกิดผลกระทบสูง ดังแสดงในภาพที่ ๑-๑ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน (Supply side) ที่ตอบโจทย์ของผู้วิจัยไปสู่ 
การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์ (Demand side) เพื่อตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม 

๒) ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่  
มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๓) ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาท่ีกระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัยและพัฒนาท่ีมีจุดเน้นเพื่อสาขาใด
สาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 

๔) ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับประเทศ 

๕) ปรับกระบวนการด าเนินงานจากหน่วยงานเดียวซ่ึงท าให้เกิดการทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน  
เป็นการด าเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 
ทิศทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 
ที่มา : นโยบายและยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร ์ 
        วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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๒๔

 
 

๔.๔ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เป็นกรอบ

แนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 

“เตรยีมคนไทยแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
พัฒนาเศรษฐกจิที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง 

สังคมท่ีมั่นคง และสิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยืน 
โดยสร้างความเข้มแขง็ทางนวัตกรรมระดับแนวหนา้ในสากล 

น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” 
 

ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ ค านึงถึง
บริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน ๔ ด้าน ได้แก ่
 ๑.  การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 

๒.  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
๓.  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
๔.  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 
๔.๕ แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 
เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์

การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งในอนาคตสามารถทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์และนโยบายของประเทศได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ที่มา : นโยบายและยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร ์ 
        วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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๒๕

 
 

๕. กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ” และมุ่งเน้นให้เกิด 
“เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ ” มีการท างานในเชิงรุกไปข้างหน้าภายใต้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและความต้องการใหม่เพื่อให้อุดมศึกษาเอ้ือต่อการพัฒนาทั้งปวง รวมทั้งเน้นความต่อเนื่องจาก 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๗) ซึ่งได้แก่  

๕.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ในก ากับของรัฐ 
๕.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาท่ีเป็นที่ต้องการ 

ของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ 
๕.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย  
๕.๔  ลดความซ้ าซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจ าเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม ยกเว้น

สาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับ
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๒ นี้ค านึงถึงมิติการบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษา  
เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ โดยมีสาระหลักเกี่ยวกับภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก และอุดมศึกษา และปัจจัย
ภายในระบบอุดมศึกษา ได้แก่ รอยต่อการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ปัญหาอุดมศึกษา การจัดกลุ่มอุดมศึกษา ธรรมาภิบาล 
การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน และการพัฒนาระบบวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
 
๖. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ อุดมศึกษาไทยเริ่มมีการผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) โดย 

๑. น าเอาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ที่เหมาะสมมาพัฒนาให้ เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ          
๒. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม  
๓. เป็นแกนน าในการเชื่อมโยงงานวิจัยลงสู่พื้นที่ ผ่านกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการ

พัฒนาที่ท างานประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครอง  
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมออนไลน์  
๕. สนับสนุนด้านก าลังคนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและ

ความคิดสร้างสรรค์  
๖. เพิ่มศักยภาพในการสร้างความรู้และนวัตกรรม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจของ

ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๗. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค บนพื้นฐาน

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแข่งขัน ในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน โดยใช้กลไก
ธรรมาภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
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๒๖

 
 

๗. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ๓) เพื่อ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลัง   มุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  

 
๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
- ๓Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics)  
- ๘Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และ
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ดังนี้  
๒.๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
๒.๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า

เทียม (Equity)  
๒.๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

(Quality)  
๒.๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency)  
๒.๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ี เป็นพลวัตและบริบทที่

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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๒๗

 
 

๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ    ในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีจ่ัดการศึกษาผลติบณัฑติที่มีความเชีย่วชาญและเปน็เลศิเฉพาะด้าน  
๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้  
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ า เป็น 

ในศตวรรษที่ ๒๑  
๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน  
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 เป็นปัจจุบันเพื่อการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
  

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

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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๒๘

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  
๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้  
๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน

และพื้นที่  
๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ  
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง

ขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 

 
 

ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภาพกรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
 
๘. การก าหนดนโยบาย Reprofiling ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านวิชาการและ
งานวิจัย และ ๒. การยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ทัดเทียมสากล การปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling 
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ จึงต้องก าหนดเป้าหมายว่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีความเชี่ยวชาญในด้านใด ซึ่งหากจะเปิด
หลักสูตรต้องท าการวิจัยในด้านนั้นโดยพิจารณาความเป็นไปได้และเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่
คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่งด าเนินการปรับเปลี่ยนทิศทาง 
(Reprofile) และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นกรอบและแนวทางเพื่อ การพัฒนา



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๒๙

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่ความเป็นเลิศ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ก าหนดกลุ่ม
สาขาวิชา (cluster) ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ๘ cluster  คือ  Education,  Health Care & Applied Sc., Hospitality 
Industry, Food & Agriculture, Technology (การขนส่งโลจิสติกส์  ICT การสร้างและการผลิต),  Royal & Public 
Management,  Art & Culture & Language  และ  Energy & Environment   

 

 
 
 
๙. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ดังนี้ 
  ๑) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความ
เพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 
 ๒) มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัต
ลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ
และเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต 
หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ  
 ๓) มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ 

  มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความ
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๓๐

 
 

โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ๔) มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

      ๕) มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ 
 ๕.๑) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

๕.๒) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

๕.๓) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
๑๐. นโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
      [ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) [ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันทีผ่ลิตบณัฑิตทีม่ีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ 
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้  

๑๐.๑ พันธกิจ  
๑) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม 

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๒) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้น 

การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๓) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  

โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่ วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน 
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๕) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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๑๐.๒ วัตถุประสงค์  
๑) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก า ลังคน 

เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ  
๒) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ท้องถิ่น และประชาชน  
๓) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการ 

การจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
๔) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่น

ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย ๔.๐  
๙.๓ ยุทธศาสตร์  

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

 
๑๑. นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
         คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามภารกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
๑๑.๑  ด้านบริหารจัดการ 

(๑) ควรด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผล 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยก าหนดหน่วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน อาจเป็นการท างานร่วมกัน  
ของหลายหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้การแสวงหารายได้และการบริการวิชาการเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และควรมี
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานเพื่อให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายด าเนินการด้วย 

(๒) ควรพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นชุมชนต้นแบบตามศาสตร์ของพระราชา  
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งจะเป็น 
การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยได้  

(๓) ควรมีหน่วยงานจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือ
อาจารย์ที่ท าวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถจดสิทธิบัตรได้ 

(๔) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น จึงควรมีการวางแผนจัดหารายได้ 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในระยะยาว โดยรายได้อาจมาจากการสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการและงานวิจัย ซึ่งจะสะท้อนถึงคุณค่าของงานวิจัย  
ที่ท าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพื่อส่งเสริมการหารายได้ให้มหาวิทยาลัย เช่น การจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพิเศษที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน การจัดอบรมเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดิน  
เป็นต้น โดยจัดท าข้อบังคับเพื่อให้ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว ได้แก่ ข้อบังคับการจัดตั้งและการจัดการศึกษา  
ที่ต่ ากว่าปริญญา เช่น สัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตรเพื่อก าหนดมาตรฐาน เนื้อหา หน่วยกิต และการบริหารจัดการ
งบประมาณ และควรจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังตามระเบียบกรมบัญชีกลางเพื่อให้สามารถรับงานได้  

(๕) การเป็น Smart University ควรค านึงถึงสิ่ งอ านวยความสะดวกทางกายภาพให้แก่คณาจารย์ 
และนักศึกษา ได้แก่ จัดท าระบบบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือให้ใช้ร่วมกัน 
เป็นของส่วนกลางเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและประหยัดงบประมาณ 
การจัดระเบียบสถานที่จอดรถ แก้ไขเส้นขาวแดง และท าทางเดินให้เป็นระเบียบ เป็นต้น  
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๓๒

 
 

(๖) ควรศึกษาท าความเข้าใจระบบ Big Data เพื่อให้สามารถน าข้อมูลจาก Big Data ไปใช้ประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ เช่น การจัดท าหลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้เรียน การท าวิจัย โดยการน าข้อมูล
จากชุมชนที่มหาวิทยาลัยดูแลมาเป็นโจทย์วิจัย  

(๗) ควรสร้าง Green University เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ มีแท่นชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

(๘) ควรแก้ไขปัญหาการสื่อสารจากฝ่ายบริหารสู่ประชาคม โดยแสวงหาวิธีการสื่อสารให้รับทราบ
ปัญหาของมหาวิทยาลัยและวิกฤตการณ์ของวงการศึกษา เช่น ปัญหาผู้เรียนลดลง มหาวิทยาลัยเอกชนขายกิจการ 
ให้จีน เพื่อหารือการแก้ปัญหาในระยะยาว  

(๙) ควรพิจารณาปรับระบบการประเมินความดีความชอบแบบออนไลน์เนื่องจากท าให้เกิด 
การเปรียบเทียบ 

(๑๐) ควรปรับแก้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้อง  
กับบริบทของสังคมและการศึกษา และเนื่องจากเจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมีการหมุนเวียนงาน เพื่อความ
คล่องตัวในการท างาน ควรให้บุคลากรอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย และก าหนดภาระงานให้ชัดเจน
เพื่อให้บุคลากรสามารถท าผลงานเพื่อด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ด้วย 

(๑๑) ควรก าหนดสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ให้ชัดเจน และให้ความส าคัญกับงานของสาขาวิชา 
 

๑๑.๒  ด้านวิชาการ 
(๑) ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning คือ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
(๒) มหาวิทยาลัยต้องจัดการศึกษาภายใต้การศึกษา ๔.๐ โดยเน้นเร่ืองนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม

ในการพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อ ให้สามารถน าไปใช้ได้จริง  
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

(๓) นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
สร้างการศึกษาให้คนทุกช่วงวัย ได้แก่ Reskill – Upskill ให้กับทั้งชุมชนและคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
การท าหลักสูตรระยะสั้น Non-Degree การจัดการเรียนการสอน Massive Open Online Courseware (MOOC) 
รวมถึงการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ต้องน าไปสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งผู้บริหารและคณาจารย์  

(๔) การจัดท าหลักสูตรใหม่ต้องท าให้นักศึกษาที่ตกค้างส าเร็จการศึกษาทั้งหมดก่อนการพัฒนา
หลักสูตรควรเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เช่น หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตรปฐมวัยที่ผลิตครูสอนปฐมวัยที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรส าหรับบุคคลวัยท างาน หลักสูตรต่อเนื่องจากอาชีวศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษาเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญมากข้ึน หลักสูตรเอกคู่ที่มีอาชีพที่สองรองรับ เป็นต้น 

(๕) การพัฒนาหลักสูตร การจัดท าโครงการบริการวิชาการ หรืองานวิจัยให้มีคุณภาพ ต้องค านึงถึง 
“Pain Point” โดยพิจารณาถึงความต้องการและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย คือ วิชาชีพ อุตสาหกรรม  
และนายจ้าง เพื่อท าให้หลักสูตรเกิดนวัตกรรมใหม่ มีความโดดเด่น สร้างรายได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  
เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องรู้ Pain Point ของระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

(๖) ควรเน้น Outcome-based Education (OBE) หรือการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ โดยสร้างหลักสูตร 
ที่เน้น OBE อย่างแท้จริง และออกนอกกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนานาชาติ 

(๗) ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและการก าหนดชั่วโมงเรียนเพื่อการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ การฝึกงานสหกิจศึกษาหรือร่วมกับผู้ประกอบการควรมีความชัดเจน  
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๓๓

 
 

(๘) มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการปฏิรูปสังคมไทยเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ า โดยมุ่งเน้น
การเกษตรและสร้างนวัตกรรมที่ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของประชาชนในท้องถิ่นพัฒนามากขึ้น 

(๙) ควรหาพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา  
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความร่วมมือทางวิชาการ จัดท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

(๑๐) ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพให้พร้อม 
ต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสังคม ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทักษะด้านดิจิทัล 

(๑๑) เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปลี่ยนไปเน้นนวัตกรรมโดยวัดจากผลลัพธ์ (Outcome) 
ความสามารถของบัณฑิตในการตอบสนองความต้องการของประเทศ ส่งผลต่อการท าหลักสูตรใหม่ ต้องค านึงถึงทักษะ
ของบัณฑิตที่ส่งผลต่อสังคม และต้องส ารวจความต้องการของตลาด การท าวิจัยต้องตอบโจทย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
และสร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจาก Big Data ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาได้  

(๑๒) หลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศควรมีกรอบการสนับสนุนที่ชัดเจน โดยเพิ่มศักยภาพคณาจารย์
บุคลากร และงบประมาณ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปด้วย 

(๑๓) ควรส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท าให้เกิดความเชี่ยวชาญ
สูงขึ้น โดยน าศักยภาพของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากขึ้นไป
พัฒนาหลักสูตร โดยอาจมีการท างานร่วมกันของหลายศาสตร์ 

(๑๔) ควรปรับเนื้อหาของวิชาศึกษาทั่วไปให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และการประกอบอาชีพในอนาคต ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิชาชีพอื่น และมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา และอาจารย์ต่างคณะ 
รวมถึงความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างแท้จริง 

 
๑๑.๓  ด้านบุคลากร 

(๑) ควรพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุน
ให้อาจารย์ที่ เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเป็นผู้น าให้กับอาจารย์คนอ่ืน การส่งเสริมให้จั ดท าผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูง ข้ึน การดึงศักยภาพคณาจารย์จากหลายคณะมาท างานร่วมกัน  
อย่างเป็นระบบ Reskill – Upskill โดยส ารวจความต้องการพัฒนาของอาจารย์แต่ละสาขา เช่น ทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูและจิตส านึกการท างานเพื่อส่วนรวม ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ทักษะด้านภาษา กฎหมาย และสร้างความสามัคคี  

(๒) การจัดอบรมควรเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
(๓) ควรมีสวัสดิการลดค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตส าหรับบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

๑๑.๔  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
(๑) ควรหาทุนวิจัยท้ังจากภาครัฐและหน่วยงานภายนอก โดยงานวิจัยต้องใช้ประโยชน์ได้จริง  

เป็นงานวิจัยเชิงสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ผลิตน้อยแต่ได้มูลค่ามาก เป็นทิศทางนโยบายแนวคิด BCG Model  
ซึ่งน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาใช้  
ในการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการตามนโยบายและขอรับการอนุมัติ
งบประมาณแผ่นดินได้สูง 

(๒) สืบเนื่องมาจากการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย  
มีตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตัวชี้วัด “ร้อยละของนักเรียน
ในท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
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๓๔

 
 

มาตรฐาน คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป” ซึ่งมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นบทบาทหน้าท่ี 
ของคณะครุศาสตร์ที่น าศักยภาพของบัณฑิตไปส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นโรงเรียนขนาดเล็ก ท างานร่วมกับโรงเรี ยน 
และหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการงานวิจัยที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
ซึ่งอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือ และในยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายถึง  
๔ ตัวชี้วัด เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อาจมาจากข้อมูล 
ที่คลาดเคลื่อน จึงควรตรวจสอบความถูกต้อง และควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
ให้เกิดความชัดเจน   

(๓) ควรเพิ่มข้อมูลด้านรางวัล ผลงานทางวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ เพื่อส่งเสริม 
และสร้างแรงจูงใจในการท างานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ 

(๔) ตัวชี้วัดเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นพบว่า มีงานวิจัยจ านวนมาก  
แต่ขาดกระบวนการสังเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมและน าไปใช้ จึงควรก าหนดเป็นแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์  
ว่าให้มีกระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

(๕) การพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิจัย ควรเพิ่มทักษะการน าเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  
การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การสร้างความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และสร้างทักษะการเขียน
บทความทางวิชาการแก่คณาจารย์ เนื่องจากงานวิจัย ๑ ชิ้น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาต ิ
และนานาชาติได้มากกว่า ๑ บทความ เช่น จุดประสงค์ของงานวิจัย ๑ ข้อสามารถเขียนเป็นบทความวิจัยได้  
๑ บทความ เป็นต้น 

 
๑๒. นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  

นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง และเป้าหมาย
การด าเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอ
วิสัยทัศน์แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณานโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และ ๓) เพื่อ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการมุ่งหวังของ
มหาวิทยาลัยนั้นจะบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน ตามบริบท
ของสังคมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) 
เป้าหมายที่ไม่ไกลเกินฝัน (Strategic Goal) 

“สืบสานงานเดิม ส่งเสริมงานใหม่ สร้างความม่ันใจ  
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย แห่งอนาคตที่มีคุณภาพ” 
Transformation to be SMART University, 

SMART Teacher or Instructor 
and SMART Student or Learner 
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๓๕

 
 

กรอบแนวคิดหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยจะประยุกต์ พัฒนา และปรับปรุงให้ชัดเจน เพื่อน าสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น หลักการส าคัญที่น ามาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์
กรอบแผนยุทธศาสตร์ของชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งได้มีการทบทวน และน้อมน า 
พระราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงเน้นให้สถาบันราชภัฏท าหน้าที่ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังมาเป็นแนวคิดส าคัญ  
ในครั้งนี้ด้วย 

นอกจากนี้ได้น านโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับทิศทางทางปฏิรูปอุดมศึกษา 
ทั้งระบบมาประกอบการก าหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะน ามหาวิทยาลัย
ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการ

ผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

๒. เป้าหมายหลัก (Strategic Goal)  มุ่ งพัฒนามหาวิทยาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ๓ SMARTS  
ไ ด้ แ ก่  SMART University, SMART Teacher or Instructor แ ล ะ  SMART Student or Learner ซึ่ ง ห ม า ยถึ ง  
๑) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  ๒) มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และ ๓) สร้างบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์เหมาะสม 
แห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. แนวคิดส าคัญในการก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายครอบคลุมภารกิจ ๕ ด้านตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์เชิงพื้นที่ หรือมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวคิดเพื่อน าไปสู่เป้าหมายส าคัญใน ช่วงเวลา ๔ ปี คือ “ สืบสานงานเดิม ส่งเสริมงานใหม่ 
สร้างความมั่นใจ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตที่มีคุณภาพ ” 

งานเดิม ได้แก่ งานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่งได้ร่วมประชุมจัดท าโดย
น้อมน าพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความส าคัญกับการศึกษา 
และทรงมุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ “มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย” อันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความมั่นคง
ให้แก่ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายบนพื้นฐานศักยภาพ
และบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยก าหนดภาพรวมไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการผลิต 
และพัฒนาครู ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
๔. นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ ๕ ด้าน  
๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีอัต

ลักษณ์โดดเด่นสู่สังคมแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
๒. การยกระดับการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของการวิจัย และบูรณาการ 

สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
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๓๖

 
 

๓. การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริการวิชาการอย่างมีเป้าหมาย เน้นการบูรณาการ 
องค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

๔. การยกระดับการเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย   
เพื่อสร้างมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๕. การยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้าน เน้นหลักธรรมาภิบาล 

๕. แนวทางการด าเนินงาน 
๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสู่สังคมแห่งศตวรรษที่  ๒๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ยึดการด าเนินงานภายใต้ 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ในลักษณะของการสืบสานงานเดิม แต่จัดให้มีการทบทวน 
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี เป้าหมายส าคัญได้แก่การสร้างมหาวิทยาลัย ๓ SMARTS 
(SMART University, SMART Teacher or Instructor , SMART Student or Learner) เพื่อผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์
ด้วย “ศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม” มีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ได้แก่ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี มีความเป็นไทย มีวินัย และเข้าใจหลักสากล” โดยใช้แนวคิด ๔ ป. ได้แก่ “ปรับ /เปลี่ยน / ปลด / เปิด” 

 
“ปรับ” 
๑.๑ ปรับลดหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม เพิ่มหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะด้านทั้งระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งไทย และต่างประเทศ   

๑.๒ ปรับหลักสูตรให้มีลักษณะบูรณาการศาสตร์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ โดยใช้ศักยภาพบุคลากรใน
หลักสูตรที่ใกล้เคียงร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างหลักสูตรในลักษณะชุดการเรียนรู้ (Module) ที่
เชื่อมโยงกับหลักสูตรปกติ และหลักสูตรระยะสั้นที่เป็น Non-degree รองรับทุกช่วงวัยในหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
รองรับการพัฒนาเพิ่มทักษะอาชีพและความต้องการของสังคม 

๑.๓ ปรับศักยภาพอาจารย์และบุคลากร พัฒนาให้สามารถรองรับภาระงานและหลักสูตรใหม่ ส่งเสริม 
ให้อาจารย์สร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเน้นการใช้สื่อ และเทคโนโยลีการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาในหลักสูตรควบคู่ไปกับการใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายและทันสมัย   

 
“เปลี่ยน”  
๑.๔ เปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรให้ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานสากล เน้นความ

ทันสมัยและยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้การท างานในลักษณะบูรณาการ (Work-Integrated 
Learning) สหกิจศึกษา (Co-operative Education) การเรียนรู้ด้วยการให้บริการสังคม (Service Learning) และ
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning) เน้นรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากสื่อ
ออนไลน์ (Massive Open Online Courses : MOOCs) ให้มากข้ึน 

๑.๕ เปลี่ยนผู้เรียนให้ SMART เป็นบัณฑิตที่มีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้แก่ การเป็นผู้เรียนรู้ (Learner 
Person) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-Creator) และพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพิ่มทักษะให้
ครบถ้วนเหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสถานประกอบการ และเน้น
น าสื่อการสอนและเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาใช้ให้ครอบคลุมทุกมิติ  
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๓๗

 
 

๑.๖ เปลี่ยนโครงสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนจัดสิ่ง
เอ้ืออ านวยความสะดวกเพื่อการเรียนการสอนให้พร้อมสรรพมากข้ึน 

 
“ปลด” 
๑.๗ ปลดล็อคอุปสรรคระหว่างคณะ หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อใช้ประโยชน์  

จากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีทั้งภายในและภายนอกให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่ 

 
 “เปิด” 
๑.๘ เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนและคนทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเรียนรู้โดยไม่มีข้อจ ากัด 

สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งข้ึน ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและระบบภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งสายวิชาชีพ และเสริมอัตลักษณ์เฉพาะ
ด้านอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๒. การยกระดับการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมบนพ้ืนฐานของการวิจัย และบูรณาการ 

สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายส าคัญของการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ ได้แก่ “ วิจัยได้มาตรฐานสากล ชุมชนได้รับการพัฒนา มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ ยกระดับคุณภาพทุก
มิติ ” โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ ตั้งคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา (Mentor in Residence) อย่างครบวงจรเพื่อพัฒนา
ยกระดับอาจารย์ในทุกหลักสูตรได้มีนักวิจัยประจ าหลักสูตร ส่งเสริมการอบรมพัฒนา สร้างนักวิจัยระดับสูง 
ในมหาวิทยาลัย  เน้นการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาจารย์ท าวิจัยเชิงพื้นที่ในลักษณะการบูรณาการระหว่างศาสตร์
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในรูปโครงการความร่วมมือวิจัย มีการก าหนดพื้นที่เป้าหมายศึกษาและหาข้อมูล (Area-Based) 
ก าหนดกรอบงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการพัฒนาท้องถ่ิน และเน้นการวิจัยเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมแก้จน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพของ มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 

๒.๓ ด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นแหล่งทุนสนับสนุน  
(Sources of Funding) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และจังหวัด ประสานความร่วมมือกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๒.๔ พัฒนาฐานข้อมูล การจัดเก็บ การจดลิขสิทธิ์ การจดสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา และการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ การเผยแพร่ผลงาน และการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ชั้นน า จัดเวทีน าเสนอผลงาน /สร้าง Platforms การเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างไกล มุ่งสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 
๓. การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริการวิชาการอย่างมีเป้าหมาย เน้นการบูรณาการ

องค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เป้าหมายส าคัญในการบริการทางวิชาการเพื่อการยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ “การเข้าถึงมวลชน 

คิดค้นโครงการ ประสานเครือข่ายนักพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม การศึกษา และส่ิงแวดล้อม” 
ตามแนวพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว 
โดยมีแนวทางดังนี้ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๓๘

 
 

๓.๑ Bottom up  การเข้าถึงมวลชนในพื้นที่เป้าหมาย ศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยตรง 
เพื่อน าองค์ความรู้ / นวัตกรรมจากงานวิจัยบริการสู่ท้องถิ่น 

๓.๒ Top Down คิดค้นโครงการ/กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วม
วางแผนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมโครงการ น านวัตกรรมจากงานวิจัยเข้าไป แก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และโครงการตามบริบทความถนัดเฉพาะด้าน 

๓.๓ Relationship ประสานเครือข่ายกับนักพัฒนา องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เป็นที่
ยอมรับของชุมชน ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ร่วมท าโครงการพัฒนาในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีเป้าหมาย โดยมีการก าหนด
ตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

๓.๔ จัดตั้งศูนย์/คณะกรรมการบริการทางวิชาการ (Training Center) ท าหน้าที่ประสานให้ค าปรกึษา
และช่วยเหลือในการสร้างนวัตกรรมสือ่การเรียนการสอน รับบริการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ  ประสานและ
ติดตามการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
๔. การยกระดับการเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย 

เพื่อสร้างมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เป้าหมายส าคัญนโยบายด้านนี้ ได้แก่การเป็นผู้น าชุมชน
และท้องถิ่นในการใช้รากฐานทางวัฒนธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ สนับสนุนให้มีการจัดท าหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการอนุรักษ์  
พัฒนา สืบทอด และสร้างสรรค์งานวิจัย วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๔.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างพื้นที่การเผยแพร่แสดงศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มแหล่งเรียนรู้  
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยที่ทันสมัยและหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น 

๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
การวิจัย และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชน 

๔.๔ เน้นการบูรณาการความร่วมมือเชิงรุกเพื่อพัฒนาและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
ของทุกภาคส่วน  

 
๕. การยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

โดย เน้นหลักธรรมาภิบาล เป้าหมายส าคัญการยกระดับด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศได้แก่ 
การสร้าง SMART University โดยการก าหนดให้  “มีแผนแสวงหาคนดี มีกระบวนการพัฒนาคนเก่ง เร่งสร้างค่านิยม
องค์กร MORALITY” แบ่งแนวทางการด าเนินงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านเครือข่ายความร่วมมือ  
ด้านงบประมาณ และสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวก ดังนี้ 

๕.๑ ด้านบุคลากร 
๕.๑.๑ สร้างระบบงาน และการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนา ส่งเสริมบุคลากร ให้เป็น  

SMART Teacher or Instructor ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสรรหาคนดี คนเก่ง (การรับเข้า) การสอนงาน 
การพัฒนา การดูแลรักษา และการสร้างความม่ันคง สร้างความรักในองค์กร ตามแนวทางการสร้างค่านิยมองค์กร 
“MORALITY”      

๕.๑.๒ น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมิน บริหารจัดการองค์กร และการสื่อสารองค์กร  
เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น วางแผนพัฒนาตนเอง และพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง 
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๓๙

 
 

๕.๒ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 
๕.๒.๑ ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศที่มีอยู่แล้วไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 

เครือข่าย ร่วมด าเนินการ และแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาทักษะวิชาการและอาชีพให้เข้มข้นมากขึ้น 
ทั้งประเภท Non-Degree (ประกาศนียบัตร) และModular online course (หลักสูตรระยะสั้นทางไกลที่เชื่อมโยงกับ
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาบัตร) ,Re-skill, up-skill และ การจัดท าระบบเทียบโอนร่วมกัน (National Credit 
Transfer) พัฒนาการจัดท าระบบสะสมหน่วยกิต(Credit Bank)เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างไกลมากขึ้น   
และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มข้น 

๕.๒.๒ ร่วมมือกับสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประทศ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาจารย์และ
นักศึกษาอย่างเข้มข้น ในลักษณะ Cooperatives University และ Cooperatives Learning (เครือข่ายในประเทศ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง อาทิ 
ม.สวนดุสิต ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.ปทุมธานี มจธ. เป็นต้น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนในเครือข่าย 
สมาคมศิษย์เก่า สถานประกอบการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มโรงเรียน สพฐ.กทม. สมุทรสาคร  โรงเรียนสังกัด 
กทม. ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  กรมส่งเสริมอุตสหกรรม หน่วยงาน  
ที่มีความเชี่ยวชาญทักษะเฉพาะด้าน อาทิ สถาบันสอนภาษา สถาบันพัฒนาทักษะดิจิตัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) บริษัท ICDL (ประเทศไทย)  เป็นต้น เครือข่ายต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยในกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศจีน ,เกาหลี, ออสเตรเลีย, อเมริกา, อังกฤษ, เยอรมัน และ
อิตาลี อาทิ Tianjin Normal University, People's Republic of China , Dong-Ah Institute of Media and Arts 
(DIMA), Republic of Korea   มหาวิทยาลัย / หน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา อาทิ ออสเตรเลีย , อังกฤษ 
และนิวซีแลนด์ อาทิ Edith Cowan University, Phoenix Academy, Perth Commonwealth of Australia,  St. 
Giles International, United Kingdom เป็นต้น) 
 

๕.๓ ด้านงบประมาณ และสิ่งเอื้ออ านวยความสะดวก 
๕.๓.๑ จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์อย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็น

ธรรม วางแผนการใช้จ่ายและจัดหางบประมาณให้เพียงพอ และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  

๕.๓.๒ พัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีแห่งยุค (ERP/ MIS/ ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้
ครอบคลุม พัฒนาสภาพแวดล้อม  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยและเพียงพอ เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอนยุคใหม่ และการเป็น SMART University พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption 

๕.๓.๓ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อู่ทองทวารวดี ให้เป็นศูนย์บริการทางวิชาการในท้องถิ่น การฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสร้าง
แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

๕.๓.๔ พัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  ให้เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การประชาสัมพันธ์และขยายโอกาสการรับนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนการ
ประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

๕.๓.๕. จัดตั้งศูนย์/คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา เพื่อปลดล็อค
ปัญหา และอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย  
และเตรียมการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

๕.๓.๖  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกหน่วยงาน และทุกภารกิจอย่างต่อเนื่อง เน้นการ
ประเมินผลการท างาน แบบ OKRs (Objective and Key Results) ควบคู่กับ KPI (Key Performance Indicator) 
น าผลที่ได้กลับมาวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
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๔๕

 
 

 

การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

 
 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  
ฉบับปรับปรุง ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เทคนิค 
SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength)  
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ข้อมูลส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
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๔๖

 
 

จากข้อมูลส าคัญการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง เพื่อน าไปสู่
ทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพและก้าวเข้าสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

 
๑. ด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการบริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น

ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (จ านวน ๑๖ เขต) จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ทอง)  
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) และเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุน 
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น การเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคคลในชุมชน โดยน าความรู้จากท้องถิ่นบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนและท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
๒. ด้านการผลิตและพัฒนาครู เน้นการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการในการผลิต

บัณฑิตครูด้วย School Integrated Learning และพัฒนากระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบ
วิชาชีพครูเพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะ ๔ ประการ โดยมีการจัดท าหลักสูตร
อบรมตามเกณฑ์มาตรฐานของการพัฒนาครูเพื่อการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  และได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน  
การยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพครู 
สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบในการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๓. ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ด้านอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจบันเทิง การท่องเท่ียว ภาษา  
และศิลปะการแสดง) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์) มุ่งสร้างบัณฑิต
ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลัก และสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา มีจิตสาธารณะและมีความเป็นไทย  
การพัฒนาหลักสูตรโดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) การจัดการเรียนการสอนเน้นความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการ  
องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เน้นการปฏิบัติจริง เสริมสร้างศักยภาพสมรรถนะทักษะ
ภาษาอังกฤษ สมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ  
การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ในการท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบอาชีพได้เอง  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
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๔๗

 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๔. ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร  
ท้ังภายในและต่างประเทศ การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ยืดหยุ่นและคล่องตัว โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาชีพให้ก้าวหน้า มั่นคง สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
มีความรักผูกพันองค์กรยึดมั่นในค่านิยม MORALITY โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
เป็นศูนย์รวมจิตใจ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ พัฒนาและส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
และการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริม
ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีการจัดระบบการจัดการศึกษา เพื่อให้มีความเป็นเลิศ  
ทางวิชาการ  โดยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล  ได้มีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพ ตามข้อมูลที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
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ที่มา : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน/กองบริหารงานบุคคล/กองนโยบายและแผน 
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นอกจากนั้น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ท่ีได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการท างาน 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีรางวัลแห่งคุณภาพด้านต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ด้านวิชาการ  
ด้านกิจการนักศึกษา ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการส่งเสริม สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ด้านการบริหารจัดการ 
 

 

 

 
 

นอกจากนั้น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพ 
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการท างาน 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีรางวัลแห่งคุณภาพด้านต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ด้านวิชาการ  
ด้านกิจการนักศึกษา ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการส่งเสริม สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ด้านการบริหารจัดการ 
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สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
และมีชื่อเสียงในด้านดนตรี	 ด้านการผลิตและพัฒนาครู	 มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า	
๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง มีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศหลายประการ โดยเฉพาะ 
การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน อีกทั้งมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา สังคม ชุมชนและท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ	 รอบด้าน	 จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์	 กลยุทธ์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับมากขึ้น	
	 ส�าหรับข้อมูลส�าคัญทั้ง	 ปรัชญา	 คติพจน์	 ปณิธาน	 เอกลักษณ์	 วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย	อัตลักษณ์ของบัณฑิต	และพันธกิจ		มีดังต่อไปนี้

ปณิธาน

สจฺจ�เว	อมตา	วาจา
“ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 

เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ปรัชญา คติพจน์ 
ประจ�ามหาวิทยาลัย

		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา	 

พัฒนาองค์ความรู้	และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม	มีสุขภาพอนามัยดี	มีทักษะทางวิชาการ	 

มีทักษะทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยี	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

 
 

บทที่ ๔ 
 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นมหาวิทยาลัยที่มี อัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียง 

ในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาช้านาน มีชื่อเสียงและมีความเป็นเลิศหลายประการ 
โดยเฉพาะการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้ง 
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา สังคม ชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รอบด้าน  
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษา โดดเด่น 
และเป็นที่ยอมรับมากข้ึน  

ส าหรับข้อมูลส าคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ 
ของบัณฑิต และพันธกิจ  มีดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มี คุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล 
          

 
 

 
สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย" 

 
 
 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพ
อนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มี ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

 
 

 
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการน าองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

๒. คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
 

๓. ปณิธำน 
 

๔. เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 

๑. ปรัชญำ 
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๕๖

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง๖

 
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

เชี่ยวชาญในศาสตร์	ภาษา	 

ศิลปวัฒนธรรม	และการน�าองค์ความรู้

สู่การพัฒนาท้องถิ่น

 
อัตลักษณ์

ของบัณฑิต

 

วิสัยทัศน์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ	

ทักษะสื่อสาร	การใช้เทคโนโลยี	มี

ความเป็นไทย	และเข้าใจหลักสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

เป็นสถาบันชั้นน�าแห่งการเรียนรู้ในการ

ผลิตการพัฒนาครู	และบุคลากรทางการ

ศึกษา	การดนตรี	อุตสาหกรรมบริการ 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสากล

พันธกิจ

๑.	พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ให้มีการบูรณาการ 

				ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่าง	ๆ	ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒.	พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย	เพื่อสร้างนวัตกรรมการท�างาน	 

				และการผลิตบัณฑิต

๓.	เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

				ของประชาชนในท้องถิ่น	และชุมชน	

๔.	อนุรักษ์	ส่งเสริม	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล		

๕.	บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
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๕๗

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ๗

ค่านิยมร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ก�าหนดค่านิยมหลักเพื่อน�าไปสู่	

“บ้านแห่งความส�าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”	ด้วยค�าว่า	“MORALITY” ดังนี้

ค่านิยมองค์กร  
MORALITY

Moral   

คุณธรรมประจ�าใจ

Orderliness  

วินัยประจ�าตน

Responsibility  

เปี่ยมล้นรับผิดชอบ

Adoration  

มอบใจให้องค์กร

Loveliness  

เอื้ออาทรแบ่งปัน

Innovation  

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

Teamwork  

ร่วมใจพัฒนา

Yield   

น�าพาสู่ความส�าเร็จ

M

O

R

A

L

I

T

Y
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๕๘

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง๘

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง
    มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดท�า
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  
ประกอบด้วยทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย 
และนวัตกรรม

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ

๑

๒

๓

๔
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย กลยุทธ์  และตัวชี้วัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง๘

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง
    มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดท�า
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  
ประกอบด้วยทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย 
และนวัตกรรม

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ

๑

๒

๓

๔
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย กลยุทธ์  และตัวชี้วัด ดังนี้โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ ดังนี้
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๕๙

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
เป้าหมาย 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ๕ ด้าน ดังนี้  

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. ด้านการศึกษา (การสร้างเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. มีฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่บริการ 
๒. มีเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน 
๓. มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนที่ เกิดจากการด า เนินโครงการตามยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี เป็นพลเมืองดี เข้าใจสิทธิและหน้าที่ 

ของตนเอง 
๕. ชุมชนและท้องถิ่นที่รับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๖. มีผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค์ 
๗. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก

รักษ์ท้องถิ่น 
๘. มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายไปสู่ความเป็นมืออาชีพและ  

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)  
   ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาเครื่องมือจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบท

ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นทั้งการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 
๓. น าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

หรือการวิจัย 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อมส าหรับ

การท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุข

ภาวะและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึ่งพาตนเอง 
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๖๐

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ มีฐานข้อมูลของพื้นที่

บ ริ ก า ร  ( ศั ก ย ภ า พ 
สภาพปัญหา และความ
ต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน และ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ต า ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๒ จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน 
ที่มหาวิทยาลัยด าเนิน
โครงการจากผลการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน 

๙ ≥๑๐ ≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิทยบริการ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
๓ จ า น ว น โ ร ง เ รี ย น ที่

มหาวิทยาลัยด า เนิน
โครงการจากผลการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

จ านวน 
 โรงเรียน 

≥๕ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
๔ ร้ อ ย ล ะ ส ะ ส ม ข อ ง

จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน 
โรงเรียน ที่มหาวิทยาลยั
ด าเนินโครงการพัฒนา 
เปรียบเทียบกับจ านวน
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
ทั้งหมดในพื้นที่บริการ 

ร้อยละ
สะสม 

๑๓.๐๘ ≥๑๐ ≥๑๑ ≥๑๒ ≥๑๓ ≥๑๔ ≥๑๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 

๕ จ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ 

๒๗ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๔๐ ≥๔๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๖ จ านวนภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนที่ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย ด าเนิน
โครงการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ในพื้นที่บริการ 

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

 
 

๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๗ อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือนที่ เข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ/ป ี
 

๓๑ ≥๑๕ 
 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๘ จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่ 

น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

๘ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙ จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการที่ ได้ รับการ
เสริมสร้ า งความเป็น
พลเมืองด ี

จ านวนคน ๓,๘๐๐ ๔,๐๐๐ ≥๓,๘๐๐ ≥๓,๘๐๐ 
 

≥๓,๘๐๐ 
 

≥๓,๘๐๐ 
 

≥๓,๘๐๐ 
 

- คณะ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักกิจการนักศึกษา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๑๐ จ านวนวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ ประกอบการใหม่ ใน
พื้ น ที่ บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ประสบ
ความส าเร็ จ จากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก 
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
วิสาหกจิ
ชุมชน

ผู้ประกอบการ 

๖ ≥๔ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๑๑ จ า น ว น ง า น วิ จั ย 
น วั ต ก ร ร ม  ผ ล ง า น
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ที่ ได้จากการบูรณาการ
องค์ความรู้ ในโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน
ผลงาน 

๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๑๒ จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิด
จากการบูรณาการองค์
ความรู้ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบให้เปล่า (ใช้
งบประมาณแผ่นดิ น
และเงินบ ารุงการศึกษา) 

จ านวน
หลักสูตร 

๑๕ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๒๕ ≥๒๕ ≥๓๐ ≥๓๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๑๓ จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิด
จากการบูรณาการองค์
ความรู้ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบก่อให้เกิด
รายได้  (งบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก) 

จ านวน 
หลักสูตร 

๘ ≥๑๐ ≥๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 
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๖๒

 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๒. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชนน าความรู้ทางวิชาการ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๓. ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา เพื่อน ามา
ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาสงัคม
และลดความเหลื่อมล้ า 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ านวนภาคี เครือข่าย

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาชุมชน 
 

จ านวน
เครือข่ายที่

ลงนามความ
ร่วมมือ 

๑๕ 
 

≥๓๐ 
 

≥๓๐ 
 

≥๓๐ 
 

≥๓๐ 
 

≥๓๐ 
 

≥๓๐ 
 

- คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๒ จ านวนโครงการที่เกิด
จ า ก ร่ ว ม มื อ กั บภ า คี
เครือข่ายในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
และท้องถิ่น 
 

จ านวน
โครงการ 

๕ 
 

≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๓ จ านวนโพลล์ที่ส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
การศึกษา ในประเด็น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคม 

จ านวนโพลล ์ ๑๗ ≥๙ ≥๑๐ ≥๑๑ ≥๑๒ ≥๑๓ ≥๑๔ - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  
แก่ชุมชน 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ านวนโครงการ หรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริม หรือ
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ

หรือ 
กิจกรรม 

๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๒ จ า น ว น ร ะ บ บ ห รื อ
นวัตกรรมบริหารจัดการ
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
ระบบหรือ
นวัตกรรม 

๒ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความความมั่นคง 

   เข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการแนว

พระราชด าริสู่การขับเคลื่อนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ านวนโครงการที่น้อม

น าแนวพระราชด าริ   
มาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน  
หรืองานวิจัยหรืองาน
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง และยั่งยืน  

จ านวน
โครงการ 

๖ ≥๖ ≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๒ จ านวนภาคีเครือข่ายที่

มีการด าเนินการพัฒนา
ต่อยอดโครงการตาม
แนวพระราชด าริ 

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรูท้ั้งในและต่างประเทศ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๓. ร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ านวนโครงการ หรือ

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ 

๓๓ ≥๓๕ ≥๓๕ ≥๓๕ ≥๓๕ ≥๓๕ ≥๓๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

๒ จ านวนผลงานท่ีแสดง 
ถึ ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

จ านวน
ผลงาน 

๑๒ ≥๑๑ ≥๑๒ ≥๑๒ ≥๑๒ ≥๑๒ ≥๑๒ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๓ จ านวนโครงการ หรือ

กิจกรรม หรือหลักสูตร
ระยะสั้น ที่น าทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพื่ อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  

จ านวน
โครงการ 

๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 
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๖๕

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๔ จ านวนฐานข้อมูลหรือ

แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 

จ านวน
ฐานข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ 

 

๔ ≥๕ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 
 
 

 
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 

   มืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ความเป็นมืออาชีพ  

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

 

มีตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ า น ว น ข อ ง ค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 
ในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนา 
 

จ านวนคน ๒,๑๒๔ ≥๙๐๐ ≥๙๐๐ ≥๙๐๐ ≥๙๐๐ ≥๙๐๐ ≥๙๐๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

๒ จ านวนเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ เ พื่ อ พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

จ านวน
เครือข่าย 

N/A ≥๕๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

๓ จ า นวนสถาน ศึ กษ า 
ที่ มห า วิ ทย าลั ย เ ป็ น 
พี่เลี้ยง 
 

จ านวน
สถานศึกษา 

๗๒ ≥๔๕ ๗๖ ๘๐ ๘๔ ๘๘ ๙๒ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

๔ ร้ อยละของนั ก เรียน 
ในโรงเรียนเป้าหมาย 
ในความรับผิดชอบที่มี
ผลการอ่านออกเขียนได้
เพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ ๘๑.๘๒ ≥๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 
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มีตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๕ ร้อยละของนักเรียนใน

โ ร ง เ รี ย น เ ป้ า ห ม า ย
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้ นพื้ นฐาน  
( O- NET)  แ ต่ ล ะ วิ ช า  
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
แต่ละสังกัด 

ร้อยละ N/A N/A ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โครงการหลัก 
 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
 โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
 โครงการส่งเสริมและสืบสานตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 โครงการติดอาวุธทางปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 

๔ ประการ) 
 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 

 
 โครงการรอง 
 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับต าบล 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล 
 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวนิัยของชาติ 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการ       

และผู้ประกอบการใหม่ 
 โครงการบริหารจัดการการใช้ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  
 โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและงานสร้างสรรค์สู่การยอมรับระดับชาติ  

และนานาชาติ 
 
 
 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
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 โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 โครงการการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนวพระราชดาริ 
 โครงการศิลปกรรมบ าบัด และบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 โครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 

 
 
เป้าหมาย 

๑. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมบูรณ์ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ) เพื่อการถ่ายทอด 
และบ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 

๒. การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครู 
๓. การพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  

(New Normal) 
๔. ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
๑. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๒. มีหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับศตวรรษที่ ๒๑  
๓. ครูของครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๔. ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต ด้วย School Integrated Learning ให้

บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
๓) มีงานท ามีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี  
 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรท าหน้าที่

พัฒนาหลักสูตรและควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 

๒. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีมีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย  School 
Integrated Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะ 
๔ ประการ 

๓. พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
ในแต่ละหลักสูตร 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน การร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู และหาแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ครุสภา และการจัดหาแหล่งงานรองรับ 
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๗๐

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้ อ ย ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

ครุศาสตรบัณฑิตที่ มี
ก ร ะบวนการพัฒนา
หลักสูตร ในการผลิต
บัณฑิตครูด้วย School 
Integrated Learning 
เ พื่ อ ใ ห้ มี อั ต ลั ก ษ ณ์  
ส ม ร ร ถ น ะ ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพครู  
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
๔ ประการ 

ร้อยละ ๑๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

๒ ร้อยละของรายวิชาใน
แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
เนื้อหาและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
บ่ ม เ พ า ะ อั ต ลั ก ษ ณ์  
ส ม ร ร ถ น ะ ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพครู  
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
๔ ประการ 

ร้อยละ N/A N/A ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

๓ ร้อยละของนักศึกษาครู
ที่ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๙๑.๔๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

๔ ร้อยละของบัณฑิตครู 
ที่ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

๕ ร้อยละของบัณฑิตครู 
ที่ได้เข้าท างานทั้งในและ
ต่างประเทศภายใน ๑ ปี 
 

ร้อยละ ๗๘.๖๕ ≥๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักงานอธิการบดี 

๖ จ านวนทุนการศึกษาท่ี
นักศึกษาครูได้รับจาก
แหล่งทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนทุน ๑๓๐ ≥๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
๗ ร้อยละความพึงพอใจ

ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ  

ร้อยละ ๘๔.๙๖ ≥๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักงานอธิการบดี 
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๗๑

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๘ ร้อยละของหลักสูตรที่มี

กระบวนการคัดเลือก
นั ก ศึ ก ษ า ค รู ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับ
ความเป็นคร ู

ร้อยละ N/A ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

๙ จ านวนเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพและยกระดับ
การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรครุศาสตร์ 
(องค์กรวิชาชีพ หรือ
สถาบันที่เชี่ยวชาญ ใน
ทั ก ษ ะ เ ฉ พ า ะ  ห รื อ
โ ร ง เ รี ย น ที่ รั บ ฝึ ก
ประสบการณ์ หน่วยงาน
ที่สนับสนุนทุน) 

จ านวน
เครือข่าย 

๑๘๐ ๒๐๐ ≥๒๐๐ ≥๒๐๐ ≥๒๐๐ ≥๒๐๐ ≥๒๐๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูให้มีอัตลักษณ์ 

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท า
มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบและกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๒. พัฒนากระบวนการในการส่งเสริมศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร /

กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิต
ครู ให้ เป็ นไปตามอั ต
ลักษณ์ สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ  
 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

N/A ≥๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ - คณะครุศาสตร์
และคณะร่วมผลิต 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
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๗๒

 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๒ ร้อยละของบัณฑิตครูที่

เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิต
ค รู ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม 
อัตลักษณ์ สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และ
คุณลักษณะ ๔ ประการ 

ร้อยละ ๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- ส านักกิจการนักศึกษา 

๓ จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร /
กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ส ริ ม
สมรรถนะเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงให้แก่ศิษย์
เก่าที่ประกอบวิชาชีพคร ู

จ านวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

N/A N/A ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

๔ จ านวนองค์กรวิชาชีพที่
เ ข้ามาร่วมมือในการ
ส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะความเป็นครูใน
ยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อ
พั ฒ น า คุ ณภ า พ ก า ร
เรียนการสอนบัณฑิตครู 

จ านวน
องค์กร 

N/A N/A ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

๕ จ านวนหลักสูตรอบรม
เสริมทักษะระยะสั้น 
เช่น  หลักสูตรอบรม
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ICT 
ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า
สมรรถนะด้านดิจิทัล 

จ านวน
หลักสูตร 

 ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพื่อด าเนินการพัฒนาครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ภายใต้กรอบ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา” สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของส านักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบโครงการ 
กิจกรรมที่หลากหลาย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูไปอบรมเพิ่มทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องกับองค์กรที่เชี่ยวชาญ  
ในทักษะด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๓. สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ 
การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้อยละครูของครูที่เข้า

ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร  ห รื อ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพกา รจั ดก าร
เรียนการสอนให้มีความ
เป็นมืออาชีพเกินกว่า  
๕ ครั้งต่อปี 

ร้อยละ N/A ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

๒ ร้อยละครูของครทูี่ได้รับ
การยกย่อง รางวัล มี
ผลงานทางวิชาการหรือ
การสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

ร้อยละ ๔๖ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

๓ ร้อยละครูของครูที่สอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ที่มีประสบการณ์สอน 
ในโรงเรียน หรือผ่านการ
อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คร ู

ร้อยละ ๖๘.๙๒ ≥๗๐ ≥๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
- โรงเรียนสาธิต 

๔ มีแพลตฟอร์ม (Platform) 
เพื่ อ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
เป็นครูมืออาชีพ 

จ านวน
แพลตฟอร์ม 
(Platform) 

N/A N/A ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 
 
 แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ไปเผยแพร่ในเวที ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
  

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ า น ว น ง า น วิ จั ย

น วั ต ก ร ร ม ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่ อการ
ผลิตและพัฒนาคร ู

จ านวน N/A N/A ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๒ 
 

จ านวนบทความทาง
วิ ช าการหรื อผลงาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

จ านวน ๒๓.๕๓ ≥๑๐ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓ จ านวนกิ จกรรม เพื่ อ
ถ่ายทอดงานวิจัยหรือ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด 
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ จั ด ใ ห้
สถานศึกษา 

จ านวน
กิจกรรม 

๓๐ ≥๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔ จ านวนสถานศึกษาใน
ท้ อ ง ถิ่ น ที่ มี ก า ร น า
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวน
สถานศึกษา 

๖ ≥๗ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

๕ ร้อยละของหลักสูตรที่มี 
ก า ร น า ง า น วิ จั ย ม า
บูรณาการในการเรียน
การสอน 

ร้อยละ N/A ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
 แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่าง ในด้านการจัดการเรียน  
การสอนและงานวิจัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่งและเป็นสุข 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลองปฏิบัติการวิจัย 
และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๔.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตที่ได้รับ
การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 
๕ ครั้งต่อปี 
 
 

ร้อยละ N/A ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- โรงเรียนสาธิต 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๒ จ านวนรางวัลที่นักเรียน

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง  
ท้ังในด้านวิชาการ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จ านวน
รางวัล 

N/A ๒๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ - โรงเรียนสาธิต 

๓ 
 

ร้อยละของนักเรียนใน
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่  ๖ ชั้ นมั ธยมศึ กษา 
ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)   แต่ ละวิ ช า  
สู งกว่ าคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละ ๗๗.๓๗ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - โรงเรียนสาธิต 

๔ จ านวนนักศึกษาและ
อาจารย์ ที่ เ ข้ ามาฝึ ก
ประสบการณ์จัดโครงการ 
หรือกิจกรรมหรือทดลอง
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวน
นักศึกษา 

N/A ≥๑๐๐ ≥๑๐๐ ≥๑๐๐ ≥๑๐๐ ≥๑๐๐ ≥๑๐๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- โรงเรียนสาธิต 

๕ จ านวนรูปแบบการเรียน
การสอนที่ ได้ รั บการ
พัฒนาและเป็นต้นแบบ
ให้ กั บ โ รง เ รี ยนอื่ น ๆ 
น าไปใช้ได ้

จ านวน
รูปแบบ 

N/A N/A ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- โรงเรียนสาธิต 

๖ จ า น ว น เ ค รื อ ข่ า ย 
ความร่ วมมื อ ในกา ร
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
กับสถานศึกษา ท้ังใน
และต่างประเทศ 

จ านวน
เครือข่าย 

N/A ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ - คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต 

- โรงเรียนสาธิต 
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิต 
และพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 โครงการหลัก 
 โครงการต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูของครู 
 โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด 
 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการน านวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณทิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
 โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 โครงการรอง 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูของคร ู
 โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงการส่งเสริมกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) 
 โครงการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Thailand ๔.๐) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ 
 โครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 
 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิตัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการ Chevron Enjoy Science (สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต) 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 

  

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
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๗๗

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลกัษณ์โดดเด่น 

บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

 
เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด้านการผลติครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับท้องถิ่น  

๒. อาจารย์มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต  มี อัตลักษณ์  สมรรถนะ 

และคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
๔. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
๕. เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ  
และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ 
สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

๒. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและจัดล าดับในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ที่มีคุณภาพ  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร ่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่  
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

๕. อาจารย์และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ มีความสามารถ 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
วิชาการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
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๗๘

 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable) 

 
แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร
สองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 
หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 
๔. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสากล 

ในศตวรรษที่ ๒๑ และการพึ่งตนเอง 
แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานอ่ืน ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต  
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของประชาชน 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
ตัวชี้วดัมาตรฐาน 

๑. ร้อยละของหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการกับ
การวิจัย บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐.๙๑ ≥๖๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย    
- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๓. จ านวนหลักสูตรใหม่ใน

รูปแบบพหุวิทยาการ 
สหวิทยาการ หลักสูตร
สองภาษา หลักสูตรใน
รูปแบบความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า บั น ใ น
ต่างประเทศ หลักสูตร
นานาชาติ  หลั ก สู ต ร   
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  ห รื อ
หลักสูตรสองปริญญา 
( Dual Degree)  ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และสากล
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

จ านวน
หลักสูตร 

๖ ≥๒ ≥๘ ≥๑๐ ≥๑๒ ≥๑๔ ≥๑๖ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
และเครือข่ายอาเซียน 
(โครงการจัดต้ัง
วิทยาลัยนานาชาติ) 

๔ ร้อยละของหลักสูตรที่
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
ก า รสร้ า งนวั ตกรรม 
หรือ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ร้อยละ N/A N/A ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๕ ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ก ร ะบวนการ เรี ยนรู้ 
แบบ active learning  
โดยใช้ส่ือดิจิทัลเป็นฐาน 
(Digital Based Education) 

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

๖ จ า น ว น ผ ล ง า น ข อ ง
นั กศึกษาที่ ได้ รั บการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ 

จ านวน
ผลงาน 

๒๓๔ ≥๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๗ ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับประกาศนียบัตร
ผ่านการอบรมเพิ่มเติม
ในทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา 

ร้อยละ N/A ≥๖๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

๘ จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร
ฝึ ก อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น 
( Reskill /  Upskill / 
Newskill)  ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร (Non 
degree) และระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) 
เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ก าลั งคนของประเทศ
และนักศึกษานานาชาติ 
สู่ ก า ร  มี ง านท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับ
การท างานในอนาคต  

จ านวน
หลักสูตร 

N/A ≥๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
และเครือข่ายอาเซียน 
(โครงการจัดต้ัง
วิทยาลัยนานาชาติ) 

- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
ตัวชี้วดัความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น) 
๑ จ านวนหลักสูตรความ

เป็นเลิศตามอัตลักษณ์ 
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
หลักสูตร 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 
 

๒ ร้อยละของอาจารย์ใน
หลักสูตรความเป็นเลิศที่
มีนวัตกรรม งานวิจัย งาน
สร้ างสรรค์  ผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ N/A ≥๕๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๓ ร้อยละของนักศึกษาใน
หลักสูตรความเป็นเลิศ
ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานหรือได้รับรางวัล
ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาต ิ

ร้อยละ N/A ≥๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔ จ านวนศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 

จ านวนศูนย ์ ๓ ๔ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  

   (New Normal) 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง 

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองาน

ลักษณะอ่ืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาตแิละนานาชาติ 
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๘๑

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้อยละของอาจารย์ ท่ี

เ ข้ า รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพด้านทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

๒ ร้อยละของอาจารย์ ท่ี
เ ข้ า รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพด้ านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ๘๔.๔๓ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย  
- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

๓ ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ๔๓.๑๕ ๕๑.๒๘ ๕๒ ๕๔ ๕๖ ๕๘ ๖๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักงานอธิการบดี 

๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ ๓๒.๖๕ ๓๓.๒๑ ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๔๐ ๔๒ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย   
- ส านักงานอธิการบดี  

๕ ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ผล ง านทา งวิ ช าการ 
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์
เ ผ ย แ พ ร่ ห รื อ ไ ด้ รั บ
รางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ ๒๒.๕๓ ๓๐ ๓๐ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๘ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย   
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๖. ร้อยละของอาจารย์ ท่ี
ได้ รั บการยอมรับ ใน
ความรู้ความสามารถ 
ด้านวิชาการ การศึกษา 
และสังคม 

ร้อยละ N/A N/A ๓๐ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๘ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย  
- ส านักงานอธิการบดี   

หมายเหตุ:  
๑. อาจารย์ หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดิ

สอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ 

๒. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ที่จ าแนกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. (คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) มี ๔ กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่ม ๑ งานวิจัย 
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประกอบด้วย ๑) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ๒) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและการเรียนรู้ ๓) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ๔) กรณีศึกษา (Case Study) ๕) งานแปล  
๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี ๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรยีะ ศิลปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟต์แวร ์ 

กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่ม ๔ ประกอบด้วย ๑) ต ารา ๒) หนังสือ ๓) บทความทางวิชาการ 
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๘๒

 
 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย  นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ที่มีคุณภาพ  
และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  
หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานอ่ืน ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  
หรืองานอ่ืน ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานอ่ืน ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปญัญาหรือการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาท้องถิน่   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการทั้งภายในและภายนอก 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้ อยละของอาจ า รย์

ป ระจ า และนั ก วิ จั ย 
ที่ได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน 
ต่ อ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า 
และนักวิจัย 

ร้อยละ ๑๐.๑๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒ จ านวนผลงานงานวิจัย 
งานสร้ า งสรร ค์ และ
นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
หรืออ้างอิง ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อ
จ านวนโครงการวิ จั ย  
(ในปีงบประมาณย้อนหลัง 
๑ ปี) 

จ านวน
ผลงาน 

๑๐๒ ๑๑๐ ๑๒๐ 
 

๑๓๐ 
 

๑๔๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๖๐ 
 

- คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓ ร้อยละผลงานด้านการวิจัย
ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ 

ร้อยละ
ผลงาน 

๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ 
 

๕๐ 
 
 

๕๕ 
 
 

- คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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๘๓

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๔ จ านวนเครือข่ายความ

ร่ ว ม มื อ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ ในการสร้าง
งานวิจัย พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย หรือเป็นเวทีใน
การ เผยแพร่ ผลงาน
วิ ช า ก า ร  ง า น วิ จั ย 
น วั ต ก ร ร ม  ง า น
สร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ 
ทั้ ง ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาต ิ

จ านวน
เครือข่าย 

๑๑ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๔ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๕ ร้ อ ย ล ะ ง า น วิ จั ย 
น วั ต ก ร ร ม  ผ ล ง า น
สร้างสรรค์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนและ
ท้องถิ่น และการพัฒนา
ป ระ เท ศต่ อ จ า น ว น
โครงการวิจัย 

ร้อยละ N/A ๕๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๖ จ า น ว น ง า น วิ จั ย 
น วั ต ก ร ร ม  ผ ล ง า น
สร้ า งสรร ค์ที่ ยื่ นการ
คุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

จ านวน
ผลงาน 

N/A ≥๓ 
 

≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ ≥๗ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะ 

และมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ตามความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ 

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ  

๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ 
มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
ในศตวรรษที่ ๒๑  
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๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะทักษะ 
ด้านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิต  
ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพาตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ   
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้อยละผลการประเมิน

คุณลักษณะ ๔ ประการ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ปี
สุดท้ายที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ N/A N/A ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๒ ร้อยละความสามารถ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์  IC3  
ห รื อ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ N/A N/A ๕๐ ๕๐ ๕๕ ๕๕ ๖๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 

๓ ร้อยละของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัด
สมรรถนะทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ตามมาตรฐาน CEFR  
ในระดับ B2 

ร้อยละ ๓๕.๕๗ ๓๕ 
 
 

๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

๔ ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะการ
สื่ อ ส า ร  ห รื อ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ
ในแต่ละชั้นปี 

ร้อยละ ๙๑.๙๙ ≥๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ส านักกิจการนักศึกษา 

๕ ร้อยละของนัก ศึกษา 
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ก ร ะ บ ว น 
ก า ร บ่ ม เ พ า ะ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ
สร้างอัตลักษณ์ในแต่ละ
ชั้นปี 
 

ร้อยละ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๖ ร้อยละของนัก ศึกษา 
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่ นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

ร้อยละ N/A 
 

N/A 
 

๕ ๘ ๘ ๑๐ ๑๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๗ ระดับพฤติกรรมการ 

มี จิ ต ส า ธ า รณะ ข อ ง
นักศึกษา 

ระดับ มากที่สุด มาก มาก มาก มาก มาก มาก - คณะ 
- วิทยาลัย 
- ส านักกิจการนักศึกษา 

๘ ระดับพฤติกรรมความ
เป็นไทยของนักศึกษา 

ระดับ มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด - คณะ 
- วิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๙ ร้อยละอัตราการมีงาน
ท าของบัณฑิต ที่ท างาน
ในองค์กรหรือสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ห รื อ
สามารถประกอบอาชีพ
ได้เอง 

ร้อยละ ๗๐.๔๐ ≥๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๑๐ ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ภ า พ
บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 
มีอัตลักษณ์เหมาะสม
แห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑  
( SMART Student or 
Learner) มีทักษะการ
ใ ช้ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีเพื่อประกอบ
อาชีพ  

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๑๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มี
เครือข่ายศิษย์เก่าหรือ
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ร้อยละ N/A ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักกิจการนักศึกษา 

๑๒ จ านวนกิจกรรมศิษย์
เ ก่ า สั มพั น ธ์ ที่ จั ด ขึ้ น 
ใ น ร อ บ ปี เ พื่ อ ข ย า ย
เครือข่ายและกิจกรรม
ความร่วมมือ 

จ านวน
กิจกรรม 

N/A ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักกิจการนักศึกษา 
- สมาคมศิษย์เก่าฯ 
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  จึงได้จัดท า
ข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โครงการหลัก 
 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อยกระดับการจัดคุณภาพในการผลิตบัณฑิต 
 โครงการการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 โครงการการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชกัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้ 
 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื 

 
 โครงการรอง 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ พหุวิทยาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขัน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืน ๆ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ  

สู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 
 โครงการรับน้องใหม่ 
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 โครงการแข่งกีฬานักศึกษา 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
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๘๗

 
 

 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาไทย-ต่างประเทศ 
 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างนวัตกรรมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
 โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน 
 โครงการยกระดับทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT Literacy) ของบัณฑิต 

ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ 
 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการแนะน าหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษา 
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
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๘๘

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล  
มีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ มีความก้าวหน้า 
และมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) 

๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศและมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสาร
ข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งเอ้ืออ านวยสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรองรับการเป็น SMART University 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และมีทรัพยากรที่เพียงพอ 

ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้ 
๗. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้

พร้อมเผยแพร่ขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชา  สมุนไพรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 
และการสร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ  
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดงศักยภาพโดย
เข้าร่วม แข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา 
ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
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๘๙

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ า น ว น อ า จ า ร ย์  

บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล
การเป็นคนดี  คนเก่ง
หรือคนมีความสามารถ
ในด้านต่างๆ ระดับชาติ 
นานาชาติ 

จ านวนคน N/A ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๒ ร้อยละบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาในสายวิชา ชีพ
และความเชี่ยวชาญใน
ก า รป ฏิ บั ติ ง า นและ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 

ร้อยละ ๘๒.๑๙ ≥๗๐ ≥๘๕ ≥๘๕ ≥๘๕ ≥๘๕ ≥๘๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค์กรให้มีความทันสมัย ทั่วถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ านวนช่องทางในการ

สื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้
ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม  ทั้ ง
ภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

จ านวน
ช่องทาง 

N/A ๘ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๑๐ - ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

๒ ระดับความส าเร็จของ
เครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอก
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๓ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ - ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 
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๙๐

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๓ จ านวนข่าวที่ได้รับการ

เผยแพร่จากสื่อมวลชน
ภายนอก ในรู ปแบบ 
ต่าง ๆ ทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ 

จ านวน 
ข่าว 

๑๙๐ ๒๐๐ ≥๒๐๐ ≥๒๐๐ ≥๒๐๐ ≥๒๐๐ ≥๒๐๐ - ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๔ ระดั บผลการส า รวจ 
การรับรู้ข่าวสาร (เช่น 
น โยบายแผนพั ฒนา 
ต่าง ๆ  ที่ส าคัญระดับชาติ 
จั งหวัด องค์กร) ของ
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 
 

N/A ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ - ส านักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๕ ร้อยละของการปรับปรุง
ข้ อมู ลการสื่ อสารบน
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
ของหน่ วยงานตั้ งแต่
ระดับหลักสูตร ระดับ
ค ณ ะ  ส า นั ก  แ ล ะ
มหาวิทยาลัย ให้มีความ
ทันสมัยทั้งเนื้อหาและ
ภาษาที่สื่อสารไม่น้อย
กว่าเดือนละ ๒ ครั้ง 

ร้อยละ ๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

   และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร 
  MORALITY 

          
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลใน
ระดับประเทศ 

๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 

๔. วิ เคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึด
มั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 
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๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ านวนฐานข้อมูลเพื่อ

บริหารจัดการในการ
ตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 
ฐานข้อมูล 

๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๒ ระดับความส าเร็จของ
ฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการในการตัดสินใจ
ตามพันธกิจหลักด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ระดับ N/A ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๓ ระดับความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศหรือ
นวัตกรรมในการบริหาร
จั ด ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ
ร่ ว มกั น ใน เครื อข่ า ย 
(ครบทั้ ง  ๔ พันธกิจ )  
ที่ ร อ ง รั บ ก า ร เ ป็ น 
SMART University 
 

ระดับ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - ส านักคอมพิวเตอร์ 

๔ ระดับผลการประเมิน
คุณธ ร รม แ ละคว าม
โปร่งใสในการบริหาร 
งานภาครัฐ 

ระดับ สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก - ส านักงานอธิการบดี 

๕ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความส า เร็จด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

ร้อยละ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๖ ร้อยละของประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๙๖.๕๘ ≥๙๐ ≥๙๕ ≥๙๕ ≥๙๕ ≥๙๕ ≥๙๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๗ ร้อยละของการมีรายได้

สุทธิจากการให้บริการ
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยในภาพรวม
ที่เพิ่มขึ้นต่อปี 

ร้อยละ N/A ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕๐ ≥๕๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๘ จ านวนโครงการ หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า 
อาจารย์และบุคลากรให้
ยึดม่ันในค่านิยมองค์กร 
MORALITY 

จ านวน 
โครงการ /
กิจกรรม 

N/A N/A >๑๒ >๑๒ >๑๒ >๑๒ >๑๒ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๙ จ านวน ข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ปรับปรุงในแต่ละปี 

จ านวน ๑๘ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๑๐ ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก - ส านักงานอธิการบดี 

๑๑ ผลส ารวจความคิดเห็น 
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชน และผู้รับบริการ 
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๗๕ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษาอู่
ทองทวารวดี 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้าง 

  คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
         

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาและส่งเสริมสนบัสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนสิง่

สนับสนนุการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนนิงานดา้นสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ  เอ้ือต่อ

การเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ านวนห้องปฏิบัติการ 

ห้องเรียนรู้ที่ทันสมัย
ห้องแสดงนิทรรศการ  
ห้ อ งประชุ ม  อาคาร
เรียนที่ทันสมัยและเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานพร้อม
ต่ อ ก า ร เ ป็ น  SMART 
University 

จ านวน ๔๘ ๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๕๐ - ส านักงานอธิการบดี 

๒ ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์ และผู้มีส่วน
ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ใ น ก า ร
บ ริ ก า ร  ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๑.๒๙ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๓ 
 

ร้อยละค่าเฉลี่ยของทุก
หน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานของการเป็น
ส า นั ก ง า น สี เ ขี ย ว 
(Green Office) 

ร้อยละ N/A 
 

N/A 
 

≥๖๐ ≥๖๕ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๔ ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ รับริการในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า รด้ า น
อาคารสถานที่และการ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์  
สภาพแวดล้อม  

ร้อยละ ๘๑.๓๓ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา  

  และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัย  
  และการพัฒนานวัตกรรม    

 
  แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย 
และประชาชนทั่วไป 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา  
และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    

๓. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
และภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนา 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้  การวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และบูรณาการการจัดการเรียนการสอน   
และเผยแพร่ให้บริการชุมชนท้องถิ่น 
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๙๔

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ระดับความส าเร็จใน

การด าเนินการพัฒนา
ศูนย์ ก าร เรี ยนรู้ ด้ าน
อาคารสถานที่และสิ่ง
เอื้ออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินงาน 

ระดับ 
 

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- ส านักงานอธิการบดี 
- ศูนย์การศึกษา 
อูท่องทวารวดี 

๒ จ านวนงานวิจั ยและ
นวั ตกรรม  เกี่ ย วกับ
สมุนไพร ศาสตร์พระราชา 
และการสร้างเสริมฟื้นฟู
สุ ขภาพผู้ สู งวั ย  และ
ประชาชนทั่วไป 

จ านวน
งานวิจัย 

N/A ๑๐ ๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๓ จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี 

จ านวน
เครือข่าย 

๘ ๑๒ ๑๕ ≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๔ จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร /
กิ จ ก ร ร ม  ห รื อ ก า ร
ให้บริการด้านวิชาการ
และการให้บริการด้าน
สถานท่ี แก่นัก ศึกษา 
บุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 
หรือการ
ให้บริการ 

๑๐ ๑๕ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๕ จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร 
ฝึ ก อ บ รม ที่ เ กิ ด จ า ก 
การบรูณาการศาสตร์
และองค์ความรู้ และ
ความ เชี่ ย วชาญของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน N/A N/A ๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- โรงเรียนสาธิต 
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๖ จ านวนประชาชน ที่เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม ห รื อ 
รั บ บ ริ ก า ร จ า ก ศู นย์
การศึกษาอู่ทองทวารวด ี

คน ๒๐๐ ๓๐๐ ๕๐๐ ≥๕๐๐ ≥๕๐๐ ≥๕๐๐ ≥๕๐๐ - ศูนย์การศึกษา 
อูท่องทวารวดี 

๗ ระดับความพึ งพอใจ
ข อ ง ผู้ รั บ ก า ร อ บ รม 
หรือรับบริการจากศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวด ี

ระดับ N/A N/A มาก มาก มาก มาก มาก - ศูนย์การศึกษา 
อูท่องทวารวดี 
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 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย  
 

  แนวทางการด าเนินงาน 
๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการ

เพื่อการพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเอง 
ให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อสร้างรายได้จากการส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 

๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ก า ร

ด าเนินการจัดตั้ งศูนย์
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่นและอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้ เกิดรายได้แก่
มหาวิทยาลัย 

 ระดับ 
 

 N/A N/A ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ - ส านักงานอธิการบดี 
(ศูนย์ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถ่ินและ
อุตสาหกรรม) 

๒ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ก า ร
ด า เนิ นการโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

ระดับ 
 

N/A N/A ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ - ส านักวิเทศสัมพันธ ์
และเครือข่ายอาเซียน
(โครงการจัดต้ัง 
วิทยาลัยนานาชาติ) 

๓ จ านวนเครือข่ายความ
ร่ วมมื อทางวิ ช าการ 
ที่ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
ก่ อ ให้ เ กิ ดราย ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัย 

จ านวน N/A N/A N/A ๕ ๗ ๙ ๑๐ - ส านักงานอธิการบดี 
(ศูนย์ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถ่ินและ
อุตสาหกรรม) 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
และเครือข่ายอาเซียน
(โครงการจัดต้ัง 
วิทยาลัยนานาชาติ) 
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โครงการหลัก 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร 
 โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 
 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับคณาจารย์ 
 โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการส าหรับบุคลากร 
 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC) 
 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ส าหรับนักศึกษา 
 โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อการบริหารงานในยุคดิจิทัล 
 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย เพื่อยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการ

ที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ (MORALITY BSRU) เพื่อต่อต้านการทุจริตและป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพ 
 โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นศูนย์บริการวิชาการ 
 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โครงการ "ราชภัฏโพลล์" 
 โครงการจัดท าห้องเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้บ้านเอกะนาค 
 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเอง

ให้กับมหาวิทยาลัย 
 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
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 โครงการรอง 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูล  

ในระดับประเทศ 
 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและสวนสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาศูนย์การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่สังคม 

และท้องถิ่น 
 โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบ Smart Device 
 โครงการจัดหาและบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะด้าน ICT 
 โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายภายใน และเครือข่ายชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
 โครงการสื่อสารสร้างสรรค์  
 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์ 
 โครงการการบูรณาการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 โครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มุ่งสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส 
 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS) 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรภาครัฐ 
 โครงการบริหารการวิชาการและบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดรายได้ 
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 บทที่ ๕ 
การขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

และการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรงุ
จัดท าขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจส าคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการเป็นแหล่งผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
ดังนั้น ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่
สากล โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาที่ก าหนด
ภายใต้ระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป นับเป็นแผนที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับค าแถลงการณ์นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (ลงวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษา 
[นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕] กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้น าข้อมูลผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาใช้ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และรองรับกับโครงสร้างประชากรบริบทการจัดการศึกษาของประเทศ  
และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของ 
แผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน ครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและความต้ องการของท้องถิ่น  
การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักในความส าคัญ 
ของแผนยุทธศาสตร์ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ และการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
นอกจากจะด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการขับเคลื่อนท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแล้ว จะต้องผลักดันให้ระบบ
การจัดสรรงบประมาณยึดกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามช่วงเวลาที่ก าหนด มีการด าเนินงาน
ร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย  
มีระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนการถ่ายทอดจากระดับแผนยุทธศาสตร์            
สู่แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์  
และผลกระทบของการพัฒนา นอกจากนี้  ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
และการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยง สอดรับกันรวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ที่บูรณาการกันอย่างเหมาะสม 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๐๒

 
 

 
 
 

๑.๑ หลักการ 
๑) ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยยึดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง เป็นกรอบทิศทางหลัก และน าไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของมหาวิทยาลัย 

๒) ด าเนินการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักคุณภาพ 
และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงจากระดับ
มหาวิทยาลัย น าไปสู่ระดับท้องถิ่น และส่งผลต่อการพัฒนาระดับประเทศ  

๓) เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก  
ในการขับเคลื่อน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลป ะ 
และวัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

๔) ใช้กลไกการด าเนินงานอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน ให้การขับเคลื่อน 
เกิดประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย  

๕) ด าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการด้านแผนงานสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ และแผนเฉพาะดา้น
ต่าง ๆ รวมถึงมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทีส่อดคลอ้ง
กับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม  
ในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  
ฉบับปรับปรุง ไปสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานถึงวิสัยทัศน์  
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ  โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์และสามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดท ารูปเล่มเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และน ามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนของหน่วยงานให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๒) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) [ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน โดยผลักดันให้แนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงานของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานระดับต่าง ๆ บูรณาการอยู่ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผน
ดังกล่าว 

๓) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน  
และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่ให้มากข้ึน  

๑. หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๐๓

 
 

๔) สร้างช่องทางให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม  
อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกัน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
 
 

หลังจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ฉบับปรับปรุง และได้น าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จ าเป็นต้องมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการด าเนินการตามแผน   
และเป็นการผลักดันและเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงานตามโครงการ แผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ดังนี้ 
 
๒.๑ การวัดผลการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนด 
ให้ส่วนราชการต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มีการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖   
พร้อมก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติใน ๔ มิติ ประกอบด้วย มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพมิติ 
ด้านประสิทธิภาพ  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  โดยแต่ละมิติจะมีส่วนเก่ียวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
 
๒.๒ การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อที่ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ไว้ในหมวด ๖ มาตรฐาน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ในมาตรา ๗  
ถึงมาตรา ๑๐ ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้
เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อเป็นการสร้างระบบ  
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย  
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
หรือเรียกว่ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)” ที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ คร้ัง ในทุกรอบ ๕ ปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

 
 

๒. การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
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๒.๓ การตดิตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร ์
 เป็นการประเมินด้านความส าเร็จของแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามท่ีปรากฏ  
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งรายงาน ผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ วัน 
หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
๒.๔ การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีการก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องโดย 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ 
ในการก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
แผนปฏิบัติการขององค์กร 
 ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารบริหารภายใต้
แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ที่ไดวางไว โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยถือเป็นข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ในมาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  
โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการ
ประเมินผลงาน (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี 
พร อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี และน าข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับแผนยุทธศาสตร์ 
ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ที่  ๒๗๘  /๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
.................................................................. 

เพื่อให้การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) เป็นไปด้วยดี สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและนโยบาย 
ของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา   ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  รองประธาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว   กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยส์ายัณ    พุทธลา   กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร    โชติรัตนศักดิ ์  กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.ปวิช     ผลงาม   กรรมการ  
๘. อาจารย์มรกต     ภู่ทอง   กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สปุราณี   ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมการ 
๑๐.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช  กรรมการ 
๑๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา   พันธ์โกศล  กรรมการ 
๑๒.   อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์    เครือหงษ์  กรรมการ 
๑๓.   อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค าสุก  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.   นายอภิชาติ   สิงห์ชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.   นางสาวธิดาวัลย์   ศรีภา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖.   นางสาวประภัสสร  แก้วหาวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  : ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับกำรพัฒนำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์ในพืน้ที่รับผดิชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พฒันาชุมชนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมองค์ความรูก้ารบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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~ ๒ ~ 
 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล  รองประธาน 
๓. อาจารย์ ดร.สุรินทร ์  ผลงาม   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย   กีรติรัตนะ  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา  มาศมาลัย  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ ์  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตา   กรรมการ 
๘. อาจารย์นิศาชล   ฉัตรทอง   กรรมการ 
๙. อาจารย์ณัฏฐกิตติ์    เหมทานนท ์  กรรมการ 
๑๐.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนสั ประภักดี   กรรมการ 
๑๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ  กรรมการ 
๑๒.   อาจารย์เพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย  กรรมการ 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ า   กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร  กรรมการ 
๑๕.   อาจารย์ ดร.สุภัทรา  โกษะโยธนิ  กรรมการ 
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว  กรรมการ 
๑๗.   อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์   คางค า   กรรมการ 
๑๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนสุรณ ์  กรรมการ 
๑๙.   รองผู้อ านวยการส านักวิเทศฯ    กรรมการ (อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง) 
๒๐.   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารฯ    กรรมการ (อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง) 
๒๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
๒๒.   นางสาวประภัสสร  แก้วหาวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓.   นางสาวธิดาวัลย์  ศรีภา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับกำรพัฒนำท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ ๕ การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว   ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง   รองประธาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน  กรรมการ 
๔. อาจารย์จาริวัฒณ์   ศิริอินทร์   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ประจันบาล  กรรมการ 
๖. อาจารย์วิเชียร   ทุวิลา   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์  เดชะปัญญา  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์มนัส ประภักดี   กรรมการ 
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๑๐๙

~ ๓ ~ 
 

๑๐.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  จันทร์ศร ี  กรรมการ 
๑๑.   นางสาวสุปราณี   ชมจุมจัง   กรรมการ 
๑๒.   นายพีราวิชญ์   ศรีสง่าชัยพร  กรรมการ 
๑๓.   นายกิตติศักดิ์   พูนพิทยา  กรรมการ 
๑๔.   นางศรีสุนันท์   เจิดจิระโชค  กรรมการ 
๑๕.   นายอรรถวิชญ์   อัมพรประภา  กรรมการ 
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.   นางสาวพรรณี   พันธรังษี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘.   นางสาวชนัฐกาญจน์  สุวรรณการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลติ ด้วย School Integrated Learning และกระบวนการ

บ่มเพาะให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ ประกอบด้วย 
๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท ามีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการผลิตและบ่มเพาะนักศึกษาครูท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
น าไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

และมีประสิทธิภาพในการปฏบิตัิหน้าที่ 
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล  ที่ปรึกษาอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า   ประธาน 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์  รองประธาน 
๔. อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ  กรรมการ 
๕. อาจารย์สิริชัย   เอ่ียมสอาด  กรรมการ 
๖. อาจารย์บปุผา   บันลือเสนาะ  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน ์  จงใจรักษ์  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  กรรมการ 
๑๐.   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์  กรรมการ 
๑๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน   กรรมการ 
๑๒.   อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  กรรมการ 
๑๓.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์  กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน   พันธุ์ชาตรี  กรรมการ 
๑๕.   อาจารย์ ดร.วรินธร   สีเสียดงาม  กรรมการ  
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์   นารีน้อย   กรรมการ 
๑๗.   อาจารย์กุลธิดา   ทุ่งคาใน   กรรมการ 
๑๘.   อาจารย์ขวัญนภา  วัจนรัตน์   กรรมการ 
๑๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  ตริตระการ  กรรมการ 
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๑๑๐

~ ๔ ~ 
 

๒๐.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์  กรรมการ 
๒๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์  กรรมการ 
๒๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร  กรรมการ 
๒๓.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี   ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
๒๔.   นางสาวเกษสุดา  บูรณศักดิ์สถิตย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
                     บนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสตูรที่มคีุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
               และสังคม  
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเปน็มืออาชีพ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า   ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์  รองประธาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน   กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ   ศรีดามา   กรรมการ 
๑๐.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี   ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.   นางสาวสุนิศา   ทวีฤทธิคุณชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
                     บนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม  

หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพฒันาประเทศ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า   ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง      สุทัศน์ ณ อยุธยา  รองประธาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์  กรรมการ 
๔. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตา   กรรมการ 
๘. อาจารย์กุลชาติ   ทักษไพบูลย์  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์  กรรมการ 
๑๐.   อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี   กรรมการ 
๑๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์  กรรมการ 
๑๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์มนัส ประภักดี   กรรมการ 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พุหิรัญ   กรรมการ 
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๑๑๑

~ ๕ ~ 
 

๑๔.   นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์  กรรมการ 
๑๕.   นางสาวจิรภรณ์   คล้ายวิจิตร  กรรมการ 
๑๖.   อาจารย์วรศิริ   ผลเจริญ   กรรมการ 
๑๗.   อาจารย์เพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย  กรรมการ 
๑๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๙.   นางสาวณัฐชนาธปิ  มูฮัมมัดอามิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐.   นายจตุภูมิ   เพชรรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
                     บนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ   
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มคีุณภาพ มีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์ 
               บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองประธาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์   อภิรัตน์วรเดช  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.ธนกร   สรรย์วราภิภ ู  กรรมการ 
๖. อาจารย์ขวัญชัย     ช้างเกิด   กรรมการ 
๗. อาจารย์วิเชียร   ทุวิลา   กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา  กรรมการ 
๙. อาจารย์อุดร   หลักทอง   กรรมการ 
๑๐.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ประจันบาล  กรรมการ 
๑๑.   อาจารย์ไซนิล   สมบูรณ์   กรรมการ 
๑๒.   อาจารย์ณัฐพล   บุญรักษ์   กรรมการ 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน  กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  จันทร์ศร ี  กรรมการ 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร  กรรมการ 
๑๖.   อาจารย์จาริวัฒณ์  ศิริอินทร์   กรรมการ 
๑๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน  กรรมการ 
๑๘.   อาจารย์นิศากร     เถาสมบัติ  กรรมการ 
๑๙.   ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ    กรรมการ (อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง) 
๒๐.   รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ   กรรมการ (อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง) 
๒๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิร ิ นิลผาย   กรรมการและเลขานุการ 
๒๒.   นายเอกพงษ ์   พร้าวไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓.   นางจันทร์จิรา   ภระกูลสุขสถิตย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
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๑๑๒

~ ๖ ~ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสทิธิผลตามวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง พฒันาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และ 

มีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศนูย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นศนูย์บรกิารวิชาการเต็มรูปแบบ 

๑. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ประธาน 
๒. รองศาสตราจารยส์ายัณ  พุทธลา   รองประธาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล  รองประธาน 
๔. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง   รองประธาน 
๕. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก  กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์  กรรมการ 
๗. นางสาวอรุณ ี   คู่วิมล   กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน   กรรมการ 
๙. อาจารย์ ดร.สุรินทร ์  ผลงาม   กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณ ี  สารสุวรรณ  กรรมการ 
๑๑.   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ    กรรมการ (อยู่ระหว่างการแต่งตัง้) 
๑๒.   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารฯ    กรรมการ (อยู่ระหว่างการแต่งตัง้) 
๑๓.   ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ    กรรมการ (อยู่ระหว่างการแต่งตัง้) 
๑๔.   รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสมัพันธ์ฯ   กรรมการ (อยู่ระหว่างการแต่งตัง้) 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา  กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง   กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย ์  รุ่งแสง   กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาป ี คงอินทร ์  กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา  มาศมาลัย  กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ณัฐพนธ ์  เกษสาคร  กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ ์  กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล  กรรมการ 
๒๓. อาจารย์ณัฐพล   บุญรักษ์   กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตติ ์ เหมทานนท ์  กรรมการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์มนัส ประภักดี   กรรมการ 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ ์  กรรมการ 
๒๗. อาจารย์มนัสว ี   พัวตระกูล  กรรมการ 
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ  กรรมการ 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว  กรรมการ 
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๑๑๓
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๑๑๗

 
 

 รายละเอียดตัวชี้วดัตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)  
  ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 
ตัวชี้วัด 

๑. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน)  
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

๒. จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
๓. จ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
๔. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนา 

เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านชุมชน โรงเรียน ทั้งหมดในพื้นที่บริการ 
๕. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
๖. จ านวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  

ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่บริการ 
๗. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๘. จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๙. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 
๑๐. จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จ 

จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มหาวิทยาลัย 
๑๑. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการ

พัฒนาท้องถิ่น 
๑๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบ

ให้เปล่า (ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษา) 
๑๓. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบ

ก่อให้เกิดรายได้ (งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
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๑๑๘

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน)  
เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ฐานข้อมูล คือ สารสนเทศที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา  
และศิลปวัฒนธรรม ของชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ที่เป็น ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา 
ศักยภาพ ทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร ดิจิทัล หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการวางแผน  
และด าเนินการจัดท าโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อการส่งเสริมคุณภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนฐานข้อมูลท้องถิ่น พื้นที่ให้บริการ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒   จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

จ านวนหมู่บ้าน และชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าโครงการ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน  ชุมชน ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ พระราชด าริ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสัมพันธ์ บริการวิชาการ วิจัย และการพัฒนาชุมชน ให้แก่ เยาวชน ผู้สูงวัย  
หรือประชาชน ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  
ตามศักยภาพของตนเอง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓   จ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

จ านวนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าโครงการเพื่อเสริมสร้ าง 
ความเข้มแข็งของโรงเรียน ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ พระราชด าริในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กิจกรรมสัมพันธ์ บริการวิชาการ วิจัย และการพัฒนาชุมชน ให้แก่ นักเรียน เยาวชน ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง  
ในทางที่ดีขึ้นแก่โรงเรียนต่างๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามศักยภาพของตนเอง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนโรงเรียน 
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๑๑๙

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนา 
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ทั้งหมดในพื้นที่บริการ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ หมายถึง หมู่บ้าน ชุมชน 
โรงเรียน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ก าหนดในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และได้ด าเนิน
โครงการอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์ บริการวิชาการ วิ จัย หรือลักษณะอ่ืนๆ   
ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยอาจเป็นพื้นที่เดิมที่มีการด าเนินการต่อเนื่องหรือพื้นที่ใหม่ ทั้งนี้นับจ านวน
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ที่มีการด าเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปีปัจจุบัน 

จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องไม่นับซ้ า โดยค านวณเป็นร้อยละเปรียบเทียบ 
กับจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ที่ก าหนด 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละสะสมฯ = 

(จ านวนหมู่บา้น ชุมชน โรงเรียนปีที่ ๑ + จ านวนหมูบ่้าน ชุมชน 
โรงเรียนปีที่ ๒ + จ านวนหมู่บา้น ชุมชน โรงเรียนปีที่ n) 

× ๑๐๐ 
จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนทั้งหมดในพื้นทีบ่ริการ 

ของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่บริการ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕    จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย หมายถึง โครงการตามแผนการพัฒนาในพื้นที่บริการ 
ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านการศึกษาในปีที่พิจารณา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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๑๒๐

 
 

ฃ 

ตัวชี้วัดที่ ๖  จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่บริการ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ภาคีเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่าง  ๆ 
ที่เข้าร่วมในการด าเนินโครงการ พัฒนาท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นกับภาคีนั้น  ๆ โดยลักษณะความร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU)  
และมีการด าเนินกิจกรรมตาม MOU ในปีนั้น ๆ การเข้าร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ หรือการมีส่วนร่วมในลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นรูปธรรม  

โดยในการร่วมกันในการด าเนินโครงการ เช่น บันทึกตกลงความร่วมมือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสรร
งบประมาณ การก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการด าเนินโครงการหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ไม่นับในกรณีเข้าร่วม
โครงการในฐานะผู้รับเชิญหรือแขกในกิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗   อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การสนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานของชุมชน เพื่อให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สูงขึ้น  
หลุดพ้นจากกับดักความยากจนโดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บริการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรายได้  
และการมีงานท า 

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

รายได้ต่อครัวเรือน (Household Income) หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่สมาชิกในครอบครัวได้มาจาก 
การท างาน (ค่าจ้าง เงินเดือน ก าไรสุทธิจากการเกษตร ก าไรสุทธิจากการท า ธุรกิจ ฯลฯ) หรือการผลิตได้เอง  
หรือจากทรัพย์สิน หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น 

 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของรายได้
ครัวเรือน 

ที่เข้าร่วมโครงการ 
เพิ่มขึ้นต่อปี 

= 
รายได้หลังจากเข้าร่วมโครงการต่อปี - รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการต่อปี 

× ๑๐๐ 
รายได้ทั้งหมดของปทีี่ผ่านมา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละอัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือน 
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๑๒๑

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘  จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การน าความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาหรือบูรณาการ 
เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น จากสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในฐานะที่ เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม ที่ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  
หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติ 
และนานาชาติ ที่เป็นการให้บริการวิชาการแบบมีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

การประเมินตัวชี้วัดนี้ต้องมีการด าเนินโครงท่ีมีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาพัฒนา  
ในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การพัฒนาการเรียนการสอน ๒) การพัฒนาการวิจัย โดยในแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมี 
ทั้งสองประเภท และใช้ผลจากการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน  
 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๙  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ความเป็นพลเมืองดี หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของรัชกาลที่ ๑๐ โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ๓. มีงานท า-มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองดี 
 โดยสถาบันการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท า 
เพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ  
และความเอ้ืออาทร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จ  

จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน คือ กลุ่มคนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการ  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างชัดเจนที่ได้รับองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการใหม่ บุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่ ประกอบการในพื้ นที่ บริ การของมหาวิทยาลัยโดยเป็นการประกอบธุ รกิ จ บริการใหม่  มี วั ตถุประสงค์  
ของการจัดตั้งธุรกิจอย่างชัดเจน ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรือมีความก้าวหน้าในการด าเนินการ ในด้านรายได้  
ผลประกอบการ ด้านการตลาด ด้านภาพลักษณ์ หรืออ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดอาชีพ รายได้ หรือยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ 
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๑๒๒

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้จากการบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่ งที่ส า คัญของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการด าเนินการตามพันธกิจ  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์                     
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานวิจัยอย่างถูกต้องสามารถน าไปสู่ 
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรอง  
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปประธรรม มีดังนี้ 

๑. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์  
ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   ที่มีการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง  
การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันท่ีน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์จะด าเนินการ  
ในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบ
ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง  
ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันชัดเจนตามมิติ  
ของประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
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๑๒๓

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบ 
ให้เปล่า (ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษา) 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบให้เปล่า หมายถึง  หลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
จากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง
การศึกษาในการด าเนินงาน ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
ก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อการเพิ่มคุณค่าชีวิตและอาชีพให้แก่ผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบให้เปล่า 
หรือใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษาในการด าเนินงาน 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
ก่อให้เกิดรายได้ (งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินในรูปแบบการฝึกอบรมท่ีท าให้เกิดรายได้  
แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาน ท้ังนี้หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  
จะเป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อการ
เพิ่มคุณค่าชีวิตและอาชีพให้แก่ผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบก่อ 
ให้เกิดรายได้ หรือใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาน 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒   สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนา
ชุมชน 

๒. จ านวนโครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
และท้องถิ่น 

๓. จ านวนโพลล์ที่ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
ในประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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๑๒๔

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑    จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนาชุมชน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ท่ีมีความร่วมมือด้านงานวิจัย  
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ กับคณะ 
หรือมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาชุมชน (เครือข่าย)  
 เครือข่ายความร่วมมือ คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ 
ที่มีความร่วมมือ ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์กับคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีการลงนาม MOU หรือการด าเนินกิจกรรมร่วมกันโดยนับเครือข่าย
เป็นดังนี้ 
 เครือข่ายที่เป็นตามก าหนดสัญญา MOU หากเป็นสัญญา MOU ต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปีนับเป็น ๑ เครือข่าย
แม้ว่าในปีปัจจุบันไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน  หากเป็นสัญญา MOU ปีต่อปีต้องมีกิจกรรมร่วมกันจึงจะนับเป็น ๑ เครือข่าย 
ส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกันจะนับเป็นเครือข่ายได้ต่อเมื่อได้มีการที่ด าเนินการในปีการศึกษานั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒    จ านวนโครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ภาคีเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง  

โครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถ่ิน คือ โครงการที่
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็น
การเข้าร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการในการด าเนินโครงการฯ และมีการด าเนินงานที่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 จ านวนโครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนโพลล์ที่ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา  

ในประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

โพลล์ หมายถึง ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ( Information) หรือการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นจาก
ประชาชน โดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์ในประเด็นที่ส ารวจด้วยกระบวนการที่ชัดเจนและเป็น
กลาง  ซึ่งโพลล์จะถูกใช้โดยองค์กรสื่อมวลชนหรือหน่วยงานทางด้านการสื่อสาร ปัจจุบันมีการส ารวจหรือจัดท าโพลล์
ในประเด็นต่างๆมากมายทั้งทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๒๕

 
 

การพิจารณาตัวชี้วัด จ านวนโพลล์นี้ จะพิจารณาเฉพาะจ านวนโพลล์ที่ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมได้ เท่านั้น 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนผลการส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน 

 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
๒. จ านวนระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑   จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน  
และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ 
สถาบันการศึกษาจัดท าโครงการ กิจกรรม เพื่อให้ประชาชน ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพเดิม  
ไม่เสื่อมโทรมเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตในชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒   จ านวนระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ระบบบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนหรือแนวทางการท างานร่วมกันของประชาชน 
ในชุมชนด้านบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีความสัมพันธ์ และอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

นวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ ที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
ในชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนระบบและ/หรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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๑๒๖

 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความความมั่นคงเข้มแข็ง
และยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน   
หรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

๒. จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีการด าเนินการพัฒนาต่อยอดโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑   จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน หรืองานวิจัย
หรืองานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

โครงการตามแนวพระราชด าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  
ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า ที่ดินท ากิน ขาดความรู้  
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด าริ ให้ด าเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนาแหล่งน้ า  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมทั้งได้
พระราชทาน แนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  
ให้แก่ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก  ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงาน
ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็น 
การปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงควรมีพันธกิจส าคัญในการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริและศาสตร์พระราชา 
โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของชุมชน
ท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีการบูรณาการ 
กับการจัดการเรียนการสอน หรืองานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒   จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีการด าเนินการพัฒนาต่อยอดโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ภาคีเครือข่าย คือ หน่วยงานขององค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในในพื้นที่บริการ 
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๑๒๗

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนภาคี เครือข่ายทั้ งองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ ร่วมมือ  
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในในพื้นที่บริการ 
ที่มีการด าเนินการพัฒนาต่อยอดโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๕   ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน 
และต่างประเทศ 

๒. จ านวนผลงานที่ แสดงถึงองค์ความรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
หรืองานสร้างสรรค์ 

๓. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม หรือหลักสูตรระยะสั้น ท่ีน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า 
และมูลค่าเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

๔. จ านวนฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑   จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสุนทรียศาสตร์ในการด ารงชีวิตและพัฒนาทัศนคติยกระดับพื้นฐานจิตใจ        
ที่สูงขึ้น ถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธาและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ศาสตร์ต่างๆ ทางศิลปวัฒนธรรม 
น ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้  มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจส าคัญ
ประการหนึ่งคือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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๑๒๘

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒    จ านวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การสร้างชิ้นงานหรือผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
หรืองานสร้างสรรค์ ในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบการแสดง สิ่งประดิษฐ์  
งานออกแบบ และผลงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนชิ้นงานหรือผลงานที่ แสดงถึงองค์ความรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
หรืองานสร้างสรรค์ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม หรือหลักสูตรระยะสั้น ที่น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า 
  และมูลค่าเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
สถานที่ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม น ามาพัฒนาต่อยอด เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรระยะสั้น ที่น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔  จ านวนฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง

คุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 
   
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายความถึง ฐานข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัย 
ต าราหนังสือ เอกสาร นิทรรศการถาวร สารสนเทศ สื่อประสม เว็บไซต์ สถานที่ งานวิชาการลักษณะอ่ืนๆ  
หรือกิจกรรมโครงการ งานประเพณีด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาด าเนินการหรือร่วมกับภาคีเครือข่ายด าเนินการ น าไปสู่การสร้างความตระหนัก ความรัก หวงแหน  
ของประชาชน เยาวชน นักศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่า  
และจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 
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๑๒๙

 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 
๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. จ านวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
๔. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความรับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 
๕. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด 
 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน้าที่
โดยตรงของคณะครุศาสตร์ โดยอาศัยความร่วมมือจากคณะท่ีผลิตบัณฑิตครู เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความทันสมัยทางวิชาการและมีศักยภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในภาระหน้าที่ของตน ความส าเร็จ
ของตัวชี้วัดนี้วัดได้จากการนับจ านวนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 จ านวนเครือข่าย หน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ กับคณะ หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ที่มีการด าเนินการร่วมกัน  
ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เครือข่ายความร่วมมือ คือ กลุ่มคน องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือ 
ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
และงานสร้างสรรค์ ที่มีการลงนาม MOU หรือการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยนับเครือข่าย ดังนี้ 
 เครือข่ายที่เป็นตามก าหนดสัญญา MOU หากเป็นสัญญา MOU ต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปีนับเป็น ๑ เครือข่าย 
แม้ว่าในปัจจุบันไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน หากเป็นสัญญา MOU ปีต่อปีที่ต้องมีกิจกรรมร่วมกันจึงจะนับเป็น ๑ เครือข่าย 
ส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกันจะนับเป็นเครือข่ายได้ต่อเมื่อได้มีการที่ด าเนินการในปีการศึกษานั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๓๐

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 นโยบายท่ีส าคัญประการหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ เน้น
ความส าคัญของการส่งเสริมบทบาทให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จ านวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จที่
ส าคัญ บ่งบอกว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสถานศึกษาให้การยอมรับ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความรับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ผลการทดสอบของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีผลการอ่านออกเขียน
ได้เพิ่มข้ึน ซึ่งการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา คือ การอ่านได้คล่อง  เข้าใจความหมายของค า  ข้อความ  
เรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน  เลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ทั้งด้านความรู้  ความบันเทิงและมีนิสัยรักการอ่าน และ  
การเขียนจดหมาย  เรียงความ  ย่อความ  สรุปความ  เขียนรายงานการค้นคว้า  เร่ืองราวต่างๆ  ตามรูปแบบที่ก าหนด
ได้อย่างมีคุณภาพ จากผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปีที่ผ่านมา 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน
เป้าหมายในความรับผิดชอบที่มี
ผลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 

= 
จ านวนนักเรียนที่มผีลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 

× ๑๐๐ จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดในโรงเรียนเป้าหมาย 
ในความรับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความรับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 
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๑๓๑

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิด 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ๑) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒) เพื่อน าผลการทดสอบ
ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓) เพื่อน าผลการ
ทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ๔) เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และ ๕) เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน ซึ่งผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนดังกล่าวจะสะท้อนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้และผลการด าเนินงานของโรงเรียนเป้าหมาย 
 
สูตรการค านวณ : 
 ขั้นที่ ๑  ค านวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดบัชาติในแต่ละวิชา ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงกวา่คะแนนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด 

ร้อยละ = 
จ านวนนักเรียนที่มผีลการสอบ O – NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด 

× ๑๐๐ 
จ านวนผู้เรียนทัง้หมดที่เข้าสอบ 

  
 ขั้นที่ ๒  ค านวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดบัชาติโดยรวมทุกวชิาของแต่ละระดับชัน้ 

ร้อยละ = 
จ านวนผู้เรียนที่มผีลการทดสอบระดับชาติในแต่ละวชิา  

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสงักัด × ๑๐๐ 
จ านวนผู้เรียนทัง้หมดที่เข้าสอบ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด 
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๑๓๒

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต ด้วย School Integrated Learning  

ให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
๓) มีงานท ามีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครู 
ด้วย School Integrated Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๒. ร้อยละของรายวิชาในแต่ละหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
บ่มเพาะอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศ  
ของมหาวิทยาลัย 

๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
๕. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้เข้าท างานทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี 
๖. จ านวนทุนการศึกษาที่นักศึกษาครูได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๗. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
๘. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
๙. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (องค์กรวิชาชีพ หรือสถาบันที่เชี่ยวชาญ ในทักษะเฉพาะ หรือโรงเรียนที่รับฝึก
ประสบการณ์ หน่วยงานที่สนับสนุนทุน) 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑   ร้อยละหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครู 
ด้วย School Integrated Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรเฉพาะทางในด้านการผลิตครู จึงต้องมีกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตรและการน าสู่การปฏิบัติ (การผลิตครู) ที่มีขั้นตอนการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครู
ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการรู้การปฏิบัติงานในสถานศึกษา (School Integrated Learning= SIL)  
ภายใต้กรอบแนวทางของอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
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๑๓๓

 
 

สูตรการค านวณ : 
ร้อยละหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 
ที่มีกระบวนการพฒันาหลักสูตร  

ในการผลิตบัณฑิตคร ู
ด้วย School Integrated Learning 
เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู  
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

= 

จ านวนหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติที่มีกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครู 

ด้วย School Integrated Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
× ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย School 
Integrated Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณลักษณะ ๔ ประการ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒    ร้อยละของรายวิชาในแต่ละหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนบ่มเพาะ 

อัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การน าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มี กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย  
School Integrated Learning เพื่อให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ  
๔ ประการไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญคือกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตรที่มีเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส าคัญในการบ่มเพาะให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของรายวิชา 
ในแต่ละหลักสูตรที่มีเนื้อหาและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
บ่มเพาะอัตลักษณ์ สมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู และ
คุณลักษณะ ๔ ประการ 

= 

จ านวนรายวชิาในแตล่ะหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนบ่มเพาะอัตลักษณ์ สมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ × ๑๐๐ 

จ านวนรายวชิาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของรายวิชาในแต่ละหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนบ่มเพาะอัตลักษณ์ 
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
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๑๓๔

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียน                 
การสอนทุกระดับชั้นจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลเพื่อความทันสมัยทางวิชาการ  
ดังนั้นนักศึกษาครูจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษได้  ซึ่ งจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่าน 
การประเมิน ความสามารถ 

การใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

= 

จ านวนนักศึกษาครูทีผ่่านการประเมินความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาครูทั้งหมดที่เข้าสอบวัดความสามารถ                       

การใช้ภาษาอังกฤษ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔    ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา ๔๓  
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นผู้มีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพครู  
ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คือ คุรุสภา ซึ่งบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภาในหลักสูตร ค.บ. ๕ ปี จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุ
สภา ส่วนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภาในหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี จะต้องสอบเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องผ่านตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู = 

จ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีงบประมาณนั้น 
ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู × ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาครูทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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๑๓๕

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕    ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้เข้าท างานทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตครูที่ส าคัญประการหนึ่งคือการเข้าสู่อาชีพครู ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงาน  
ในสถานศึกษาทุกประเภท แต่การจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตนั้น นักศึกษาได้รับ  
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและฝึกทักษะในเนื้อหาวิชาเอกซึ่งเอ้ือต่อการประกอบอาชีพอื่นๆ ร่วมด้วย 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุ
ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ 

ภายใน ๑ ป ี
= 

จ านวนบัณฑิตครูที่ได้เข้าท างาน 
ทั้งในและตา่งประเทศภายใน ๑ ปี 

× ๑๐๐ 
จ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
ของหลักสูตรในช่วงปีงบประมาณนั้นทัง้หมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖    จ านวนทุนการศึกษาที่นักศึกษาครูได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 แนวโน้มการผลิตครูจะเป็นการผลิตในระบบปิดมากขึ้น กล่าวคือ จะมีการผลิตในปริมาณที่หน่วยงานผู้ใช้ครู
ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานผู้ใช้ครูได้ใช้อัตราการบรรจุส่วนหนึ่งให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระบบ และบรรจุ
เข้าปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษาเหล่านั้นส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่ก าหนด เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
(คพท.) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนั้น  
มีหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 
และการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน เช่น ทุนการเรียนดี ทุนศรีสมเด็จฯ ทุนความสามารถพิเศษ เป็นต้น การได้รับ
ของนักศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพและความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตครู โดยการ
นับจ านวนทุนการศึกษาของนักศึกษาครูที่ได้รับ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนทุนการศึกษาที่นักศึกษาครูได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน 
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๑๓๖

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗  ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีภารกิจส าคัญในการผลิต 
ก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน จึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยก าหนดกรอบการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualiftions 
Framework for Higher Education: TQF)  ซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ใน มคอ. ๒ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะ
ทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
สูตรการค านวณ : 

 ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิตโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

× ๑๐๐ 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตที่แปลงมาเป็นค่าร้อยละ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๘  ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูโดยการก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนที่จะเป็นครู มีการคัดสรรผู้ที่มีผลการ
เรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ คนที่จะมาเป็นครูต้องเน้นคุณลักษณะมี
ใจรักในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู และรวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มาเรียนสายวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพ
ครูจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสม 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่มี
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครู 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
กับความเป็นครู 

= 
จ านวนหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครู 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
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๑๓๗

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๙  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (องค์กรวิชาชีพ หรือสถาบันที่เชี่ยวชาญ ในทักษะเฉพาะ หรือโรงเรียนที่รับฝึก
ประสบการณ์ หน่วยงานที่สนับสนุนทุน) 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ
กับองค์กรวิชาชีพหรือสถาบันที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  รวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  
นับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเป็นการร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
ในภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและการให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมการศึกษาดูงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูให้มีอัตลักษณ์ 

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐  
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท า
มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

 
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

และคุณลักษณะ ๔ ประการ  
๒. ร้อยละของบัณฑิตครูที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้แก่ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู 
๔. จ านวนองค์กรวิชาชีพที่เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนบัณฑิตครู 
๕. จ านวนหลักสูตรอบรมเสริมทักษะระยะสั้น เช่น หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ICT หลักสูตรพัฒนา

สมรรถนะด้านดิจิทัล 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน   

วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
และคุณลักษณะ ๔ ประการ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา บ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์เพื่อให้บัณฑิตครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครู ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด  
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๑๓๘

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
และคุณลักษณะ ๔ ประการ  
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของบัณฑิตครูที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การพัฒนาอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ เป็นการจัดการ
โครงการหรือกิจกรรมที่ครอบคลุมในรายการต่อไปนี้ 
 ๑. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  ๑.๑ มีจิตสาธารณะ 
  ๑.๒ ทักษะสื่อสารดี 
  ๑.๓ มีความเป็นไทย 
 ๒. มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๒.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓ มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 ๓. คุณลักษณะ ๔ ประการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  ๓.๒ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
  ๓.๓ มีงานท า มีอาชีพ 
  ๓.๔ เป็นพลเมืองดี 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่เข้าร่วม 
โครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครู 
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

= 

จ านวนบัณฑิตครูที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
บ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ × ๑๐๐ 

จ านวนบัณฑิตครูทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน  

ร้อยละของบัณฑิตครูที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
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๑๓๙

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้แก่ศิษย์เก่าที่ประกอบ
วิชาชีพคร ู

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้แก่ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู  
เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู  
พัฒนาสมรรถนะต่างๆ เช่น สมรรนะทางวิชาชีพ สมรรถนะดิจิทัล เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้แก่ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนองค์กรวิชาชีพที่ เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะความเป็นครู  

ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนบัณฑิตครู 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 จ านวนเครือข่าย หน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู 
กับคณะ หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ที่มีการด าเนินการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนบัณฑิตครู 
 เครือข่ายความร่วมมือ คือ กลุ่มคน องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือ 
ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
และงานสร้างสรรค์ ที่มีการลงนาม MOU หรือการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยนับเครือข่าย ดังนี้ 
 เครือข่ายที่เป็นตามก าหนดสัญญา MOU หากเป็นสัญญา MOU ต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปีนับเป็น ๑ เครือข่าย 
แม้ว่าในปัจจุบันไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน หากเป็นสัญญา MOU ปีต่อปีที่ต้องมีกิจกรรมร่วมกันจึงจะนับเป็น ๑ เครือข่าย 
ส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกันจะนับเป็นเครือข่ายได้ต่อเมื่อได้มีการที่ด าเนินการในปีการศึกษานั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนองค์กรวิชาชีพที่เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕ จ านวนหลักสูตรอบรมเสริมทักษะระยะสั้น เช่น หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ICT หลักสูตรพัฒนา

สมรรถนะด้านดิจิทัล 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน ท าให้ทุกคนต้องปรับตัว  
และพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บัณฑิตครูและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู  
มีความจ าเป็นต้องได้รับการเสริมทักษะใหม่ (upskill) กล่าวคือ การเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิมในบริบท
ใหม่ เพิ่มความสามารถในเนื้องานเดิมบนบริบทใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของบัณฑิตครูและศิษย์เก่าที่ประกอบ
วิชาชีพครูอย่างมาก ขณะที่การเพิ่มทักษะใหม่ที่จ าเป็น ( reskill) คือ การพัฒนาทักษะทั้งหมดของบัณฑิตครู 
และศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูในเนื้องานอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการฝึกทักษะที่จ าเป็น 
มหาวิทยาลัยจึงต้อจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่บัณฑิตครูและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู  
และสามารถน าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในหน้าที่เพื่อพาองค์กรก้าวให้พ้น Digital Disruption 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรอบรมเสริมทักษะระยะสั้น 
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๑๔๐

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ   
 

 ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละครูของครูที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ให้มีความเป็นมืออาชีพเกินกว่า ๕ คร้ังต่อปี 
๒. ร้อยละครูของครูที่ได้รับการยกย่อง รางวัล มีผลงานทางวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  

ในรูปแบบต่าง ๆ 
๓. ร้อยละครูของครูที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียน หรือผ่านการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
๔. มีแพลตฟอร์ม (platform) เพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นครูมืออาชีพ 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละครูของครูที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ให้มีความเป็นมืออาชีพเกินกว่า ๕ คร้ังต่อปี 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูของครูภายใต้กรอบ  
“แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ของส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ก าหนดไว้ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
 
 องค์ประกอบที่ ๑ องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ๒ มิติ คือ 
   ๑.๑ ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน 
   ๑.๒ ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย ๔ มิติ คือ 
   ๒.๑ ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒ ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๓ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ๒.๔ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่าง 

       สร้างสรรค์ 
 องค์ประกอบที่ ๓ ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย ๒ มิติ คือ  
   ๓.๑ คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒ ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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๑๔๑

 
 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของครูของครู 
ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอน 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
เกินกว่า ๕ คร้ังต่อปี 

= 

จ านวนครูของครูที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ให้มีความเป็นมืออาชีพในแต่ละปีการศึกษา × ๑๐๐ 

จ านวนครูของครูที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละครูของครูที่ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ 
มีความเป็นมืออาชีพเกินกว่า ๕ คร้ังต่อปี 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละครูของครูที่ได้รับการยกย่อง รางวัล มีผลงานทางวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรม  

การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การได้รับการยกย่องรางวัล มีผลงานทางวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ  
เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อันแสดงถึงความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถท านายคุณภาพของบัณฑิตครูได้อีกด้วย อันได้แก่ การเป็นวิทยากร 
การมีผลงานวิจัย การมีผลงานหนังสือ ต ารา ผลงานสร้างสรรค์ การได้รับรางวัล การได้รับการยกย่องจากสังคมในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ การวัดความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 

 
สูตรการค านวณ : 

 ร้อยละครูของครูที่ได้รับ 
การยกย่องรางวัล มีผลงานทาง
วิชาการหรือการสร้างนวัตกรรม

การเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ 

= 

ร้อยละครูของครูที่ได้รับการยกย่องรางวัล 
มีผลงานทางวชิาการ หรือการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

ในรูปแบบตา่ง ๆ ในแต่ละปีการศึกษา × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละครูของครูที่ได้รับการยกย่องรางวัล มีผลงานทางวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
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๑๔๒

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละครูของครูที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียน หรือผ่าน 
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 รายวิชากลุ่มวิชาชีพครูเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมการปฏิบัติหน้าที่ครู  
ให้มีความสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ครูของครูที่ท าหน้าที่สอนในรายวิชากลุ่มนี้จึ งควรมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ 
ในสาระของวิชาชีพครูและมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ จึงควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียน  
หรือผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพื่อน าประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  
มาบูรณาการกับองค์ความรู้และหลักวิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษาเพื่อให้พร้อมส าหรับการเป็นครูประจ าการใน
โรงเรียนอย่างแท้จริง 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละครูของครูที่สอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มี
ประสบการณ์สอนในโรงเรียน 
หรือผ่านการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

= 

จ านวนครูของครูที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มี
ประสบการณ์สอนในโรงเรียน หรือผ่านการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา × ๑๐๐ 

จ านวนครูของครูที่สอนรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูทั้งหมด 
ในแต่ละปีการศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละครูของครูที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียน หรือผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ มีแพลตฟอร์ม(Platform)เพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นครูมืออาชีพ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 แพลตฟอร์มเพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นครู มืออาชีพเป็นพื้นที่ส าหรับ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่อยู่ในเครือข่ายวิชาชีพครูที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการขยายขอบเขตองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพครู มุ่งสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแพลตฟอร์มการเรียนรู้จึงเป็นพื้นที่ที่ครูสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในการเป็นครูมืออาชีพ หรือท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการเป็นครูมืออาชีพ  
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 
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๑๔๓

 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 
 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนงานวิจัย  นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิต 

และพัฒนาครู 
๒. จ านวนบทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. จ านวนกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้สถานศึกษา 
๔. จ านวนสถานศึกษาในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ 
๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการน างานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ เป็นการผลิตสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยน
อย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์
คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งท าให้สิ่งต่าง ๆ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้การพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การศึกษาของประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒  จ านวนบทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 บทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์หรืองาน วิจัย เป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจ าเป็นจะต้องท าการวิจัยทางด้านการศึกษา  
และควรมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ การวัดผลส าเร็จของตัวชี้วัดนี้นับจ านวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนบทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
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๑๔๔

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  จ านวนกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้สถานศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยมีบทบาทและภาระหน้าที่ส าคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา โดยมีกรอบ
แนวทางส าคัญ ดังนี้ ๑) ด้านผู้เรียน จ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการด ารงชีวิต  
โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต  
๒) ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของสถานศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ  
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษา ๓) ด้านการพัฒนาครู 
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่านรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สถานศึกษาได้น างานวิจัยหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปสู่การขับเคลื่อนให้การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้สถานศึกษา 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔   จ านวนสถานศึกษาในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 นวัตกรรม หากพัฒนาขึ้นแต่ไม่ถูกน าไปใช้งานก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด ดังนั้นหลังจากพัฒนา
นวัตกรรมแล้วจึงควรมีกระบวนการท่ีน านวัตกรรมเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหา  
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การที่สถานศึกษาในท้องถิ่นได้น านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จะท าให้การเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยการน าสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่  ๆ  
ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครูผู้สอนเพื่อเป็นแบบอย่างที่สอนในวิชาเดียวกัน หรือได้น าแนวความคิดไป
ปรับปรุงใช้หรือผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
  
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนสถานศึกษาในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕   ร้อยละของหลักสูตรที่มีการน างานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การน างานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน  หมายถึง การน าเอาศาสตร์การวิจัยน ามาใช้ประโยชน์     
ในด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ ๑) การน าขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย ศาสตร์การวิจัยมาระบุไว้ในแผนการสอนในหลักสูตร ๒) การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาบูรณาการกับ
รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องในหลักสูตร และ ๓) การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับงานวิจัย และฝึก
ปฏิบัตินักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นด้วยตนเอง 
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สูตรการค านวณ : 
ร้อยละของหลักสูตร 

ที่มีการน างานวิจัยมาบูรณาการ 
ในการเรียนการสอน 

= 
จ านวนหลักสูตรที่มีการน างานวจิัยมาบูรณาการ 

ในการเรียนการสอน × ๑๐๐ 
จ านวนหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการน างานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
 
กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อปี 
๒. จ านวนรางวัลที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้รับการยกย่อง 

ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

๔. จ านวนรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ น าไปใช้ได้ 
๕. จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ จัดกิจกรรมหรือทดลองห้องปฏิบัติการ

วิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
๖. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อปี 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสาธิตเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของโรงเรียนสาธิตและคณะครุศาสตร์โดยอาศัยความร่วมมือจากคณะที่ผลิตบัณฑิตครู  
และบุคลากรทางการศึกษามีความทันสมัยทางวิชาการและมีศักยภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
ในภาระหน้าที่ของตน ความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้วัดได้จากการนับจ านวนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนา 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสาธิตทีไ่ด้รับ 

การพัฒนา ไมน่้อยกว่า ๕ คร้ังตอ่ปี 
= 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสาธิต 
ที่ได้รับการพฒันาไมน่้อยกว่า ๕ คร้ังต่อปี 

× ๑๐๐ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนสาธิตทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๕ คร้ังต่อปี 
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๑๔๖

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  จ านวนรางวัลที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้รับการยกย่อง
ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การได้รับการยกย่องทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน เป็นการสะท้อนคุณภาพ 
ของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา  
จึงจ าเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกมิติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
ซึ่งสะท้อนในภาพผลงานรางวัลต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนรางวัลที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้รับการยกย่อง  
ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓   ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิด 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ๑) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ๒) เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๓) เพื่อน าผลการทดสอบ 
ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ๔) เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และ ๕) เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน ซึ่งผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนดังกล่าวจะสะท้อนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 
และผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต 
 
สูตรการค านวณ : 
 ขั้นที่ ๑  ค านวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดบัชาติในแต่ละวิชา ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงกวา่คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ = 
จ านวนนักเรียนที่มผีลการสอบ O – NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 

× ๑๐๐ 
จ านวนผู้เรียนทัง้หมดที่เข้าสอบ 

  
 ขั้นที่ ๒  ค านวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดบัชาติโดยรวมทุกวชิาของแต่ละระดับชัน้ 

ร้อยละ = 
จ านวนผู้เรียนที่มผีลการทดสอบระดับชาติในแต่ละวชิา  

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ × ๑๐๐ 
จ านวนผู้เรียนทัง้หมดที่เข้าสอบ 
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๑๔๗

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๔   จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ จัดกิจกรรมหรือทดลองห้องปฏิบัติการวิจัย

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่ งพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้เป็นคนดี  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น านวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการเรียนรู้ 
ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตบัณฑิตครู ในการจัดการ
ฝึกประสบการณ์ จัดกิจกรรมหรือทดลองปฏิบัติการวิจัยด้านการจัดเรียนการสอน  เพื่อการพัฒนาการคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนโดยรวม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ จัดกิจกรรมหรือทดลองปฏิบัติการวิจัย ด้านการจัด  
การเรียนการสอน 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕   จ านวนรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ น าไปใช้ได้ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่ งพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้เป็นคนดี  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น านวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการเรียนรู้  
ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตบัณฑิตครูในการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการสอนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้ ความส าเร็จของตัวชี้วัดจากจ านวนรูปแบบและวิธีการสอนที่ได้รับการพัฒนา
และมีโรงเรียนอ่ืน ๆ น าไปใช้ 
  
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนรูปแบบและวิธีการสอนที่ได้รับการพัฒนาและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ น าไปใช้ได้ 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๖   จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง วิธีการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพหลาย ๆ 
แห่งในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ และการท างานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในเครือข่ายนั้นสามารถท าางานที่แต่ละคนท าตามล าพังไม่ได้ การด าเนินการร่วมกั นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน  
จึงมีความสามารถสูงกว่า ได้ประสิทธิภาพสูงกว่า ความคล่องตัวสูงกว่า และความคิดริเริ่มดีกว่า โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา  
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
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๑๔๘

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable) 
 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
๓. จ านวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบพหุวิทยาการ สหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบ

ความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจศึกษา หรือหลักสูตร
สองปริญญา (Dual Degree) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสากลในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning  โดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นฐาน 

(Digital Based Education) 
๖. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 
๗. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเพิ่มเติมในทักษะที่ เกี่ยวข้อง 

กับสาขาวิชาที่ศึกษา 
๘. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non degree) และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ
และนักศึกษานานาชาติ สู่การมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน หมายถึง  
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจด าเนินการ  
ในรูปแบบของการน ารายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  
และส่งผลต่อการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน หรือการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับพันธกิจ 
ด้านการวิจัย หรือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หรือน าผลงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
ที่ ได้จากการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิต  
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น าไปสู่การน าความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ไปประยุกต์  
ใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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๑๔๙

 
 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่จัด 
การเรียนการสอนในรูปแบบ 

บูรณาการ การวิจัย บริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาสงัคมหรือชุมชน 

= 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบบูรณาการการวิจยั บริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาสงัคมหรือชุมชน × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ การวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
หรือชุมชนต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  

ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การร่วมกันให้ปริญญา การร่วมมือกัน  
ในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เป็นต้น ซ่ึงครอบคลุมความร่วมมือในทุกพันธกิจ  
คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และด้านการบริหารจัดการ 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
= 

จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและตา่งประเทศ × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อจ านวน  
หลักสูตรทั้งหมด 
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๑๕๐

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  จ านวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบพหุวิทยาการ สหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจศึกษา หรือหลักสูตร
สองปริญญา (Dual Degree) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสากลในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  หรือ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary)  เป็นหลักสูตร 
ที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์  
วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) เป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นภาษาที่สองในสัดส่วนเท่าเทียมกัน  

หลักสูตรนานาชาติ ( International) เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล  
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ  
ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นักศึกษามีทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีกิจกรรมเพื่อส่ง เสริม  
ความเป็นนานาชาติรวมถึงมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

หลักสูตรสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานประกอบการอย่างมีระบบ  
ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียน  
กับการปฏิบัติงาน  (Work Integrated  Learning) 

หลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จาก
มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งและจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  

โดยที่หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจ
ศึกษา หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ดังกล่าว ควรมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจศึกษา
หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree)  
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔   ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตร 
จึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงาน หรืองานวิจัย หรือโครงการ หรือบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นงานพัฒนา ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

นวัตกรรม  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์  สิ่งประดิษฐ์  บริการ  กรรมวิธีที่เก่ียวกับการผลิต  การจัดโครงสร้างองค์กร  
ระบบบริหารจัดการ  การบริหารการเงิน ธุรกิจ  การตลาดหรือในการอ่ืนใด  ท้ังนี้  เป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีข้ึน
กว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ  และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง  ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

การมีส่วนร่วมของนักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษามีการวางแผน  การด าเนินงาน  และการประเมินผล 
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๑๕๑

 
 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี    
ส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม 
หรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

= 
จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม         

ในการสร้างนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕    ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นฐาน 

(Digital Based Education) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียน
น าสื่อดิจิทัลในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ข้อเขียน ข่าว บทความ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ บทเรียนต่าง ๆ เป็นต้น มาใช้เป็น 
สื่อการสอนหลักที่ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มผู้ เรียนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน  
ในการสะท้อนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดด้านเวลา สถานที่ และรูปแบบการเรียนรู้ 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนกระบวนการค้นคว้าความรู้ให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ การส่งต่อความรู้และถ่ายโอน
ความรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนตามที่กล่าวไว้ 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล = 

จ านวนหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้สื่อดิจิทลั × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัลต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖    จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานในศาสตร์ของตน  
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแนะน าปรับปรุงผลงานของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติด้านความเป็นเลิศ และผลักดัน  
ให้นักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ 
และแสดงศักยภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลก  
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๑๕๒

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนนวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

และจ านวนรางวัลจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๗  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเพ่ิมเติมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับ 

สาขาวิชาที่ศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ใบประกาศนียบัตร หมายความถึง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรื อเอกสาร และสิ่งบ่งชี้ใด ๆ  
ที่แสดงถึงมาตรฐานความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพของบุคคลว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม  
การทดสอบ การประเมิน หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งออกหรือรับรองโดยองค์กร หน่วยงาน 
หรือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ 

 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ = 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัประกาศนียบัตรวชิาชีพต่อจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานัน้ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๘ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non degree) และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ
และนักศึกษานานาชาติ สู่การมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หมายถึง หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ เฉพาะอย่าง ส าหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์  
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคคลไปในทางที่ต้องการ โดยใช้ระยะเวลาอบรมไม่เกิน ๑ ปี นอกจากนั้น
หลักสูตรที่ด าเนินการต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) หมายถึง หลักสูตรที่สร้างขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และยกระดับ
ทักษะในการพัฒนาการท างานแก่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้ก าลังศึกษาในระบบ โดยไม่จ ากัดวุฒิ และวัยของผู้เรียน 

ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนที่ได้
จากการศึกษาในระบบ  และ ผลการเรียนรู้ ที่ ไ ด้ จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
และจากประสบการณ์ของบุคคล มาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เพื่อรับประกาศนียบัตร  
วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่จ ากัดอายุของผู้เรียน 
คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน   

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) และระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ตอบสนองความต้องการของประชากรทุกช่วงวัยในสังคมศตวรรษที่ ๒๑ 
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๑๕๓

 
 

ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น) 
๑. จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
๒. ร้อยละของอาจารย์ในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีนวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานที่

ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือได้รับรางวัลใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
๔. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

พันธกิจส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยผลการด าเนินการของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต  
ในหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ก า หนดให้เป็นหลักสูตร 
ความเป็น เลิศและหลักสูตรก าลั งพัฒนาไปสู่ ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งต้องมีความโดดเด่น เช่น หลักสูตรมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป หลักสูตรมีจ านวนนักศึกษา
สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก หลักสูตรมีร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป หลักสูตรมีนักศึกษามีอัตราการได้งานท าคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป หรือคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่หรือมีรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจก รรม
ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของอาจารย์ในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีนวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานที่ได้รบั

การเผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติในการสร้างความเป็นเลิศ โดยการผลักดันให้นักศึกษา  
ที่มีความสามารถที่เหมาะสม ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานในศาสตร์ของตน โดยน าไป
เผยแพร่หรือน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ นานาชาติ หรือเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับชาติ  
หรือนานาชาติ เพื่อสั่งสมประสบการณ์และแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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๑๕๔

 
 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรความเป็นเลิศ 
ที่มีนวัตกรรม งานวิจัย 

งานสร้างสรรค์ ผลงานทีไ่ด้รับ 
การเผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

= 

จ านวนหลักสูตรความเปน็เลิศและหลักสูตรก าลงัพัฒนา
ไปสู่ความเป็นเลิศที่มีนวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
ผลงานทีไ่ด้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรความเปน็เลิศ  
และหลักสูตรก าลังพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทัง้หมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีนวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานที่ไ ด้รับการเผยแพร่ 
หรือได้ รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  ต่อจ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศและหลักสูตรก าลังพัฒนา 
ไปสู่ความเป็นเลิศทั้งหมด  

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือได้รับรางวัล  

ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติในการสร้างความเป็นเลิศ โดยการผลักดันให้นักศึกษา  
ที่มีความสามารถที่ เหมาะสม ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานในศาสตร์ของตน  
โดยน าไปเผยแพร่หรือน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เพื่อสั่งสมประสบการณ์และแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรความ
เป็นเลิศที่มีนวัตกรรม งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ ผลงานทีไ่ด้รับ 
การเผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

= 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรความเป็นเลิศและหลักสูตร
ก าลังพัฒนาไปสู่ความเปน็เลิศทีม่ีนวัตกรรม งานวิจยั  
งานสร้างสรรค์ ผลงานทีไ่ด้รับการเผยแพร่หรือได้รับ

รางวัลในระดบัชาติหรือนานาชาติ × ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรความเป็นเลิศและหลักสูตร
ก าลังพัฒนาไปสู่ความเปน็เลิศทัง้หมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีนวัตกรรม งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  ผลงาน  
ที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรความเป็นเลิศ 
และหลักสูตรก าลังพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทั้งหมด  
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๑๕๕

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศใน
ด้านวิชาการ และผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเฉพาะด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริม สนับสนุนให้สร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ความรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์และนกัศึกษา โดยเน้นสร้างองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ และสร้างเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพของบัณฑิต
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของประชาชน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 
๒. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
๔. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
๕. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๖. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคม 

 
หมายเหตุ : อาจารย์ หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ  
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑   ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ เป็นกลไกส าคัญท่ีส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายในการผลิต  
ของสถาบันการศึกษา เนื่องจากคณาจารย์มีบทบาทและหน้าที่หลักในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนา
ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ประกอบด้วย 

การพัฒนาทักษะทางวิชาการ หมายถึง การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญในวิชาการ  
ของศาสตร์หลักของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
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๑๕๖

 
 

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
ของศาสตร์หลักของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพ ประกอบด้วย กิจกรรม  
ที่หลากหลาย ได้แก่ การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพเฉพาะ 
= 

จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ที่ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ต่อจ านวน 
อาจารย์ทั้งหมด 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 สถาบันอุดมศึกษาได้รับนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้
ที่เป็นสากลและก้าวทันโลกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศกึษา  
โดยได้ออกประกาศ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า  
ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจ า ท าให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ซึ่งไม่เพียงแต่อาจารย์ที่รับเข้าใหม่เท่านั้น ยังหมายรวมถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวนี้ สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  
ในการใช้ภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ = 

จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับพัฒนาศกัยภาพ 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ × ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
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๑๕๗

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓   ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ 
ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ = 

จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
× ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา  
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ 
ที่มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก = 

จ านวนอาจารยท์ี่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
× ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
หมายเหตุ  

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มี
การปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้
ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณ
ตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
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๑๕๘

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในศาสตร์ของตน โดยน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ 
นับเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ สร้างประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. จ าแนกออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ งานวิจัย 
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ประกอบด้วย ๑) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ๒) ผลงาน

วิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ๓) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ๔) กรณีศึกษา 
(Case Study) ๕) งานแปล ๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ๗) ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟต์แวร์  

กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่ม ๔ ประกอบด้วย ๑) ต ารา ๒) หนังสือ ๓) บทความทางวิชาการ 

 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงาน 
ทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หรือได้รับรางวัลในระดบัชาติ 
หรือนานาชาต ิ

= 

จ านวนอาจารยท์ี่มีผลงานทางวชิาการ  
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

หรือได้รับรางวัลในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ  
หรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคม 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 คณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ข้อมูล  
เชิงประจักษ์ที่แสดงถึงศักยภาพของคณาจารย์ประการหนึ่งคือ การได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ  
ทั้งในด้านวิชาการ การศึกษาและสังคมโดยรวมจากสถาบัน องค์กร ประชาคมและสังคม 
 อาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การศึกษาและสังคม พิจารณาได้จากการ
ได้รับการยกย่อง การได้รับรางวัล การได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมต่างๆ 
ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคมโดยรวมจากสถาบัน องค์กร ประชาคม และสังคม 
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๑๕๙

 
 

 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัการยอมรับ
ในความรู้ความสามารถ ด้านวชิาการ 

การศึกษา และสงัคม 
= 

จ านวนอาจารยท์ี่ได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคม × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคมต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด  

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ที่มีคุณภาพ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนา
ประเทศเพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

๒. จ านวนผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 

๓. ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และการพัฒนาประเทศ 

๔. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานอ่ืน ๆ  
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๕. ร้อยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศต่อจ านวนโครงการวิจัย 

๖. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ยื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา                
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย                
และแสวงหาทุนสนับสนุนที่ ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                    
อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๖๐

 
 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ : 

  
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทีไ่ดร้ับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จากภายในและภายนอกสถาบนั × ๑๐๐ 

อาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงาน การด าเนินการตาม พันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงหรือน าไปใช้ทั้งในระดับชุมชน ท้องถ่ิน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การเปรียบเทียบ
จ านวนบทความวิจัย จ านวนผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงทั้งในระดับชา ต ิ
หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัย  
ของมหาวิทยาลัย 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  ๆ จากภายนอกสถาบัน 
ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร  
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

งานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal  citation Index Center (TCI)  
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (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. 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่หรืออ้างอิงระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 
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ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาคือการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น  ๆ  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการผลักดัน 
ให้อาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตงานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุน
จากภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาประเทศ
จ านวนผลผลิตทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานอ่ืน ๆ ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา 
จึงเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่จะบอกถึงผลส าเร็จ ประสิทธิภาพของการพัฒนา และสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนา
อาจารย์และนักวิจัยในแต่ละด้านอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
สูตรการค านวณ : 

  
ผลผลติของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรม 

หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพฒันาประเทศ × ๑๐๐ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
   หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานอื่น  ๆ  
   ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย  การแสดงผลงานสร้างสรรค์  
และนวัตกรรม เพื่อสะท้อนความมีศักยภาพด้านการวิจัย  ซึ่งหนึ่งในพันธกิจนั้นก็คือการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดง 
ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ด้วยการจัดหา  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเวทีของการวิจัยและเครือข่าย 
ความร่วมมือในการแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานดังกล่าวทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
โดยเครือข่ายการวิจัยเป็นเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยของรัฐและหรือเอกชนเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน
ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ  การวิจัย  การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ซึ่งอาจอยู่  
ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกในเครือข่ายรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 

นอกจากนี้จ านวนเวทีของการวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวั ตกรรม เครือข่ายความร่วมมือ 
ในการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นเวที  
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ  
ในการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๖๒

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศต่อจ านวนโครงการวิจัย 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการด าเนินการตามพันธกิจอย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามา  
ใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นและแนวทางพัฒนาประเทศจากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงาน
การวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย
และรายงานวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง  
อย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยมีหลักฐาน  
เชิงประจักษ์หรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

๑. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใ ช้ประโยชน์ 
แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์  
ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ  
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่นงานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง  
การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันท่ีน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์จะด าเนินการ 
ในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบ
ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง   
ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  ยกเว้นในกรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ แตกต่างกันชัดเจนตามมิติ 
ของประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
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สูตรการค านวณ : 

  
งานวิจยั นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น  

และการพัฒนาประเทศต่อจ านวนโครงการวิจัย × ๑๐๐ 
โครงการงานนักวิจัย 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖   จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ยื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบ และการสร้างสรรค์  
โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิต นักศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัยที่ได้ใช้เวลา ทรัพยากร 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และหรือพื้นที่ทดลองของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ซึ่งอาจเกิดจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการได้รับเงินสนั บสนุนจากแหล่งทุน อ่ืน  
โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือน าไปสู่การด าเนินการขอรับความคุ้มครองตามสิทธิตามกฏหมายว่าด้วย 
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
เคร่ืองหมายรับรอง ความลับทางการค้า สิทธิ์ ในพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใหม่ การออกแบบผังภูมิวงจรรวม  
หรือการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ยื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและ 
มีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

๒. ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3  
หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
หรือการใช้เทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแต่ละชั้นปี 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้า งอัตลักษณ ์
ในแต่ละชั้นปี 

๖. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิ ชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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๗. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 
๘. ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา 
๙. ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ท่ีท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือสามารถ

ประกอบอาชีพได้เอง 
๑๐. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

มีอัตลักษณ์เหมาะสมแห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑ (SMART Student or Leaner) มีทักษะการใช้
ชีวิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ 

๑๑. ร้อยละของหลักสูตรที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าหรือเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

๑๒. จ านวนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในรอบปีเพื่อขยายเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือ 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยสถานประกอบการ   
เพ่ือการด าเนินการบ่งชี้ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ทั้ง ๔ ประการ คือ ๑) มีทัศนที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็ง  
๓) มีงานท า มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี มีวินัย  ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
= 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับการประเมิน 
นักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย 

× ๑๐๐ 
คะแนนเต็มทีไ่ด้จากการประเมิน 
นักศึกษาชัน้ปีสดุท้ายทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละความพึงพอใจจากการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
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๑๖๕

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน เกณฑ์ IC3  
    หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน าเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้ท างานการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดนี้ประเด็นการ
พิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อประเมินทักษะการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รองรับความรู้ความสามารถ
ในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส าเร็จรูป อินเตอร์เน็ต และการจัดระบบโครงข่ายระดับพื้นฐาน 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความสามารถด้านดิจิทลัของ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน

เกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบ 
ความสามารถด้านดิจิทัล 

  x ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาที่สอบ 

วัดความสามารถด้านดิจิทลัทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้สอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาครูผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า
มาตรฐานสากลอื่น ๆ ทั้งด้านความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการท างานได้เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

 
มาตรฐาน CEFR หมายความถึง มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (Common 

European Framework of Reference for Languages) ท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน 
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๑๖๖

 
 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบความรู ้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ เข้ าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔   ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสาร  
หรือการใช้เทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแต่ละชั้นปี      

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะส าคัญของบัณฑิตไว้ดังนี้ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย” 
หนึ่งในคุณลักษณะที่ส าคัญดังกล่าว คือ ทักษะสื่อสารดี เป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม 
และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารท้ังทางด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเปิดโอกาส 
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
สูตรการค านวณ : 

๑. ร้อยละของนักศกึษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย 

ร้อยละจ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วม 
ในโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
หรือการใช้เทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

= 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
หรือการใช้เทคโนโลยีในแต่ละชั้นปี 
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๑๖๗

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ 
ในแต่ละชั้นปี 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยนักศึกษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ หมายถึง กระบวนการ/กิจกรรม  
ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ๓ ประการ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา อันได้แก่ ๑) จิตสาธารณะ หมายถึง 
โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือการท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันแสดงถึงความมีระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อลดปัญหาเกิดข้ึนในสังคมอันเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ กิจกรรม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอ่ืน  ๆ ที่เป็นการรักษา
ประโยชน์ของส่วนรวม ๒) ทักษะสื่อสารดี หมายถึง โครงการ กิจกรรมท่ีแสดงถึงการส่งเสริมความสามารถ  
การใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และถูกต้องตามกาลเทศะ ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ
เทคโนโลยี การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) มีความเป็นไทย หมายถึง โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงความรัก
ภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยมีความกตัญญูกตเวทีการแสดงออกแบบไทยด้านกิริยามารยาท  
แต่งกาย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
สูตรการค านวณ : 

๑. ด้านจิตสาธารณะ 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการในด้านจิตสาธารณะ = 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านจิตสาธารณะ 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเปา้หมายโครงการ 
 

๒. ด้านทักษะสื่อสารด ี

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการในด้านทักษะสื่อสารดี = 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านทักษะสื่อสารดี 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเปา้หมายโครงการ 
 

๓. มีความเป็นไทย 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการในด้านมีความเปน็ไทย = 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านมีความเป็นไทย 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเปา้หมายโครงการ 
 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ ์

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการตามอัตลักษณ ์ = 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ ๑ – ๓ 
 

๓ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละชั้นปี  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ในแต่ละชั้นปี 
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๑๖๘

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์ คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนขับเคลื่อน คุณภาพการวิจัย  
การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรม 
๒. การผลิตและพัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต การจัดการเรียน

การรู้ ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ความรับผิดชอบ ระบบฐานข้อมูล 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ และสร้างธรรมาภิบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลัก  

ที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
= 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 

  
 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของแต่ละคณะ  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๗    ระดับพฤติกรรมการมีจติสาธารณะของนักศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ หมายถึง การใช้สาธารณะสมบัติอย่างรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิ  
ในการใช้สาธารณะสมบัติของผู้ อ่ืน รวมถึงมีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม ตัวอย่างการมีจิตสาธารณะ เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัด
พลังงาน และการรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย 
การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ทุกคณะ วิทยาลัย 
= 

ผลรวมของพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะที่ได้จากการประเมิน
ตนเองของนักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษา ในทุกคณะ ทุกวิทยาลัย 

 
 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๖๙

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะได้จากการประเมินตนเองของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกคณะ 

ทุกวิทยาลัย คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดบันอ้ยมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับมากที่สุด 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘   ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการด้านความเป็นไทย
ของมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม รวมถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หรือมีความเป็นไทย เช่น การแต่งกาย  
มารยาทความเป็นไทยและมารยาทสากล ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมความเป็นไทย = 

ผลรวมของค่าการประเมินพฤตกิรรมความเป็นไทยของนักศึกษา 
จากอาจารย์ทีป่รึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษากิจกรรมทุกคณะหรือ

วิทยาลัย และเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานภายในที่ให้บริการนักศึกษา 

 
 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
 
เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความเป็นไทยได้จากการประเมินตนเองของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
ทุกคณะ หรือวิทยาลัย คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับน้อยมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๕๙  หมายถึง มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับมากที่สุด 
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๑๗๐

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ที่ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือสามารถ
ประกอบอาชีพได้เอง 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การมีงานท าของบัณฑิต ที่ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบอาชีพได้เอง 
การมีงานท า การประกอบอาชีพที่สร้างงานได้เอง เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากการจัดการศึกษา  
ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรวิชาชีพ มุ่งเน้นการเตรียมก าลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยพิจารณาจากการมีงานท า การสร้างงานเอง หรือการศึกษาต่อ 
ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า  
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ  

ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
= 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า  
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ป ี

หลังส าเร็จการศึกษา × ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
หมายเหตุ   การค านวณค่าร้อยละไม่น าบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ที่ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบอาชีพได้เอง
ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มีอัตลักษณ์เหมาะสมแห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑  (SMART Student or Leaner) มีทักษะการใช้ชีวิต
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิต เป็นตั วชี้ วั ดที่ มี ความส าคัญอย่ า งมาก เนื่ อ งจากมหาวิทยาลัย  
จะต้องผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บัณฑิต โดยก าหนดกรอบการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ   
(Thai Qualiftions Framework for Higher Education: TQF)  ซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้  
๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีอัตลักษณ์บัณฑิต
ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่ อสารดี  มีความเป็นไทย”  ตัวบ่งชี้นี้ 
จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต พร้อมมุ่งเน้นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ในด้านทักษะด้านชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ในการประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ  
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๑๗๑

 
 

สูตรการค านวณ : 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
และด้านทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑  คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑  ร้อยละของหลักสูตรที่มี เครือข่ายศิษย์เก่าหรือเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   การจัดกิจกรรมของหลักสูตรที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าหรือเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต เพื่อการส่งเสริมและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้  
การเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการต่าง ๆ รวมถึงการให้ทุนการศึกษา
และการร่วมมือในกิจกรรมการให้ความรู้การแนะแนวการศึกษาที่เป็นประโยชน์ ทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
การค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่า
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑติ 
= 

จ านวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่องในรอบ ๑ ปีการศึกษา 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒  จ านวนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในรอบปีเพื่อขยายเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   การจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและพัฒนาความผูกพันของศิษย์เก่า และการสนับสนุน
ทุนการศึกษา และอ่ืนๆ รวมถึงมีการสร้างชื่อเสียงให้กับศิษย์เก่าจากการเชิดชูเกียรติด้วยรางวัล หรือรูปแบบกิจกรรม  
ที่มีคุณค่า อันจะน ามาซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมสถาบัน รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนการน ามาซึ่งความรัก 
และความผูกพันที่มีต่อสถาบันการศึกษา ต่อไป 
 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ในรอบ ๑ ปีการศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓ คร้ัง  



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๗๒

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ 
๒. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้ รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ ยวชาญ 

ในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีผลงานและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ  

อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์ เก่า ที่ ได้รับรางวัล หมายความถึง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับรางวัลซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษา  
หรือการท างาน ในมหาวิทยาลัย 

รางวัลระดับชาติ หมายความถึง รางวัลจากกิจกรรมงานหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กร  
หลายหน่วยงานทั่วทุกภาคทั้งประเทศ หรือมีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ 

รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัลจากกิจกรรม งานหรือโครงการมีผู้เข้าร่วมงาน จากหลายประเทศ 
หลายภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจัดในต่างประเทศก็ได้ หรือมีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร  
ว่าเป็นรางวัลระดับนานาชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน ศูนย์  ได้รับการพัฒนาด้วยการอบรม 
หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาในสายวิชาชีพ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
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๑๗๓

 
 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุน 
ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ 

และความเชี่ยวชาญในการปฏบิัติงาน
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path) 

= 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ด้รับการพัฒนา 

× ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทัง้หมด 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย 
๒. ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 
๓. จ านวนข่าวที่ ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนภายนอกในรูปแบบต่างๆ ท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๔. ระดับผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบายแผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด 

องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
๕. ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานตั้งแต่ 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยทั้งเนื้อหาและภาษาที่สื่อสาร
ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒ คร้ัง 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑   จ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channel) หมายถึงสื่อ (Medium) ประเภทต่าง ๆ ที่ส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ใช้ เป็นตัวกลางเพื่อเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 จ านวนช่องทาง หรือจ านวนของสื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ ที่ส านักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ ใช้เป็นตัวกลางเพื่อเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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๑๗๔

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
กับหน่วยงานหรือองค์กรภายใน และภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สู่ประชาคมทั่วไป เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการให้ความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย  ที่มีความร่วมมือการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย 

๒. มีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่มีความร่วมมือการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ไม่น้อยกว่า ๓ เครือข่าย 

๓. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายใน เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
๔. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอก เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายภายใน หรือภายนอก โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  

จากคะแนนเต็ม ๕ 
๖. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีต่อไป 
๗. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี จากการด าเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการด าเนินงาน 

๑ - ๒ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๖ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๗ ข้อ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓  จ านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนภายนอกในรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศ 
   และต่างประเทศ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ หมายถึง ผลการด าเนินการงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่สื่อมวลชน 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง เพจเฟสบุ๊ ค เว็บไซต์ ของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
หรือสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้น าไปเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนข่าวที่สื่อมวลชนภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้น าผลการด าเนินงาน 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไปเผยแพร่สู่ประชาคม จ านวน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ข่าว ต่อปี 
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๑๗๕

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบายแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด 
องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร หมายถึง ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด าเนินการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร เช่น นโยบาย แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร  
ผ่านระเบียบวิธีการของกระบวนการเชิงส ารวจและหลักสถิติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน 

 
จ านวนผู้ทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการรับรู้ข่าวสาร (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นระดับ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
คะแนนเฉลี่ย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ 
คะแนนเฉลี่ย 

๑.๘๑ – ๒.๖๐   
คะแนนเฉลี่ย 

๒.๖๑ – ๓.๔๐   
คะแนนเฉลี่ย 

๓.๔๑ – ๔.๒๐ 
คะแนนเฉลี่ย 

๔.๒๑ – ๕.๐๐ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕  ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานตั้งแต่ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยทั้งเนื้อหาและภาษาที่สื่อสาร 
ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒ คร้ัง 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ส านัก และมหาวิทยาลัย ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ภาพ เนื้อหา สถิติ ภาษา รูปแบบ 
หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ให้มีความทันสมัยในเชิงเนื้อหา หรือภาษาสื่อสารที่ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์และท าให้เกิดประโยชน์ 
ต่อมหาวิทยาลัย โดยแต่ละหน่วยงาน มีการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า เดือนละ ๒ คร้ัง 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละ = 
จ านวนหน่วยงานที่ปรับปรุงไมน่อ้ยกว่า เดือนละ ๒ คร้ัง  

× ๑๐๐ 
จ านวนหน่วยงานทั้งหมด     

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน 
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๑๗๖

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓   ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว 
เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภบิาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร MORALITY 

 
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
๒. ระดับความส าเร็จของฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักด้านการพัฒนา

ท้องถิ่น 
๓. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกัน 

ในเครือข่าย (ครบทั้ง ๔ พันธกิจ)  ที่รองรับการเป็น Smart University 
๔. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
๕. ผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๖. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
๗. ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นต่อปี 
๘. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึดมั่น  

ในค่านิยมองค์กร MORALITY 
๙. จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี 
๑๐. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
๑๑. ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยมีระบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความพร้อมด้านข้อมูล ในการบริหารการตัดสินใจ
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล 
ตามข้อเท็จจริง  การรักษา การประมวลผล การรายงานและการน าเสนอข้อมูล ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมลู
เพื่อการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง โดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้แก่ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และพันธกิจอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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๑๗๗

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมด้านฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการเข้าถึงข้อมูลท้องถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  
ระบบดังกล่าวต้องตอบสนองต่อการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๘. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๙. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและรองรับการใช้ข้อมูลเพื่อตอบสนองพันธกิจหลักด้าน
การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑๐. มีระบบฐานข้อมูลที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นที่ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

๑๑. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นที่ครอบคลุมพันธกิจหลักด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑๒. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถรองรับการเข้าถึงบน
อุปกรณ์ Smart Device 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกัน 

ในเครือข่าย (ครบทั้ง ๔ พันธกิจ)  ที่รองรับการเป็น Smart University  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยมี เป้าหมายไปสู่การเป็น Smart University อย่าง เต็มรูปแบบที่ครอบคลุมการเป็น  
Smart Student ,Smart Faculty และ  Smart Management มีการสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อมภายในมหาวิทยาลัย  
เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างปลอดภัยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนมีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารที่รองรับการเป็น Smart Management และ Smart Faculty การพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนเรียนการสอนที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเพื่อรองรับการเป็น Smart Student   
และศูนย์สอบด้านไอทีด้วยระบบการสอนออนไลน์ตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาทักษะชีวิตดิจิทัล  
(Digital Literacy) หรือการน านวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย จึงเป็นกลไกส าคัญ
ที่น าไปสู่การเป็น Smart University 
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๑๗๘

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุม

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่การใช้งาน  
๒. มี โครงการที่พัฒนาหรือบ ารุ งรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิ ทยาลัย ใ ห้สามารถใช้งาน 

ได้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย ๔ พันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓. มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร BSRU-EIS (Executive Information System) จากฐานข้อมูล 
ERP/MIS โดยใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) ให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้เพื่อการวางแผน 
การตัดสินใจจากข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย ารวดเร็ว หรือมีนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ 

๔. มีบริการโมบายเซอร์วิส บน Smart device ที่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร  
และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ 

๕. มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้แนวใหม่ ที่ตอบสนองต่อการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนสามารถสืบค้น และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา และทุก
อุปกรณ์ ผู้ สอนสามารถสร้างสื่ อการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างง่ าย ผลิตสื่ อ  
การเรียนรู้แนวใหม่ (New Media) ในรูปแบบ Streaming Media โดยมีแหล่งรวมความรู้ออนไลน์
รูปแบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือมีนวัตกรรมในด้านการจัดการเรียนการสอน 

๖. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT Integrated Learning ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง  รองรับการท างานมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็ว  ส่งเสริมกิจกรรมตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. จัดต้ังศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล  พร้อมให้บริการ
อบรมทักษะความสามารถคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Digital Literacy แก่บุคลากร 
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔-๕ ข้อ ๖-๗ ข้อ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานภาครัฐ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ผลการประ เมินด้ านคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนิน งานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผลการประเมิน จะมีคะแนนระหว่าง ๐ – ๑๐๐ คะแนน ซ่ึงหาก 
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงก็จะสะท้อนภาพลักษณ์การด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านต่าง  ๆ  
ของมหาวิทยาลัย 
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๑๗๙

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยมีการแปลความหมายเป็นเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้   
 

ระดับต่ ามาก ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก 
๐.๐๐ – ๑๙.๙๙ ๒๐.๐๐ – ๓๙.๙๙ ๔๐.๐๐– ๕๙.๙๙ ๖๐.๐๐  – ๗๙.๙๙ ๘๐.๐๐ – ๑๐๐ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 หลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) หลักประสิทธิผล :ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า ๒) หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ  และเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ๓) หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด ๔) หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ๕) หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้ ๖) หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ๗)หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย ๘) หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง ๙) หลักความ
เสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และ ๑๐) หลักความมุ่งเน้น
ฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ 
 
สูตรการค านวณ : 

 ร้อยละ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

การบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล × ๑๐๐ 
คะแนนเต็มทีไ่ด้จากการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๖   ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินรายจ่ายที่เบิกจ่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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๑๘๐

 
 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของประสิทธิภาพการเบกิจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย = 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่มหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายในรอบปีงบประมาณ 

× ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

ที่มหาวิทยาลัยได้รบั 
 
เกณฑ์การประเมิน 

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณนั้น ๆ ของรัฐบาล  

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๗  ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นต่อปี 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเน้นช่องทาง  
ในการพ่ึงพาตนเอง ก่อให้เกิดรายได้และพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถ่ิน  
เป็นการน าองค์ความรู้ไปสู่กระบวนการปฏิบัติจริงและเกิดผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนให้กับมหาวิทยาลัย 

 
สูตรการค านวณ :  

รายได้สทุธิจากการให้บริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัในภาพรวมที่เพิ่มขึน้ต่อปี = รายได้สทุธิจากบริการ 

ทางวชิาการปีปัจจบุัน - รายได้สทุธิจากบริการ 
ทางวชิาการปีที่ผา่นมา 

 
น ามาคิดร้อยละ 

ร้อยละของรายได้สุทธิจากการ
ให้บริการทางวิชาการ = 

รายได้สทุธิจากการให้บริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นต่อปี × ๑๐๐ 

รายได้สทุธิจากบริการทางวชิาการปีที่ผา่นมา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นต่อปี 
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๑๘๑

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘  จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึดมั่น  
ในค่านิยมองค์กร MORALITY 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
ไว้ว่า “ค่านิยมองค์กร MORALITY” ตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 

  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 

 ซึ่งการที่จะให้บุคลากรมี MORALITY เป็นไปตามค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยได้นั้น ต้องมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปลูกฝังบุคลากรให้เกิดค่านิยมที่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม 

 

 
ตัวชี้วัดที่ ๙   จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๒ คือ ผลการประเมินระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ  
และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัย และนวัตกรรม  
เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัน สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อน 
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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๑๘๒

 
 

เกณฑ์การประเมิน   
  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยมีเกณฑ ์
แปลความหมายผลการประเมิน ดังนี้   ๑) คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คือ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
๒) คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ คือ การด าเนินงานต้องปรับปรุง ๓) คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ คือ การด าเนินงานระดับพอใช้                       
๔) คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ คือ การด าเนินงานระดับดี และ ๕) คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ คือ การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑  ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และสนับสนุนการให้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
สูตรการค านวณ : 

ระดับความพงึพอใจให้ส ารวจโดยใช้คะแนน  ๕ ระดับ  โดยใช้สตูร ดังนี ้
 
๑. ค านวณค่าเฉลี่ยของผลส ารวจความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของคะแนน (ค่า Rating scale) 

 
จ านวนข้อค าถาม 

 
๒. แปลงคา่เฉลี่ยที่ค านวณได้ในขอ้ ๑ เป็นร้อยละความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
 = 

ค่าเฉลี่ย 
× ๑๐๐ 

ระดับคะแนน เต็ม ๕ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 

 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๘๓

 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

 
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรู้ที่ทันสมัยห้องแสดงนิทรรศการ  ห้องประชุม อาคารเรียน  

ที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานพร้อมต่อการเป็น SMART University 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นส านักงาน

สีเขียว (Green Office) 
๔. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ีและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

สภาพแวดล้อม 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรู้ที่ทันสมัยห้องแสดงนิทรรศการ  ห้องประชุม อาคารเรียนที่ทันสมัย
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานพร้อมต่อการเป็น SMART University 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ ประยุกต์ใช้ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และเป็นการพัฒนาองค์กรทั้ง
ระบบในระยะยาว สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนกับหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนับสนุนต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และต่อการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการเป็น SMART University 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนห้องที่มีการพัฒนาและปรับปรุง 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การให้บริการห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การซ่อมบ ารุง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ภายในอาคารต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามารับ
บริการได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด 
 
 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง

๑๘๔

 
 

สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

 
จ านวนข้อค าถาม 

 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจในการบริการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 
ระดับคะแนนเต็ม ๕ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

การส ารวจความพึงพอใจในการบริการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผู้ใช้บริการ 
ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีร้อยละความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นส านักงาน

สีเขียว (Green Office) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การใช้ทรัพยากรและพลังงานถือเป็นหนึ่งในข้ันตอนการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
และมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินการภายในส านักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ทรัพยากร
กระดาษ ซึ่งถือได้ว่ามีการใช้ในปริมาณมากในแต่ละวัน ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดแนวทางการใช้ทรั พยากรอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียจากกิจกรรมดังกล่าว 
 
สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

 
จ านวนข้อค าถาม 

น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินวิธีการเลือกใช้และประหยัดกระดาษในส านักงาน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่า
เป็นรอ้ยละ ดังนี้ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 
ระดับคะแนนเต็ม ๕ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละค่าเฉลี่ยการส ารวจวิธีการเลือกใช้และประหยัดกระดาษในส านักงาน 
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๑๘๕

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔   ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม หมายถึง การวางแผนการใช้
อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอเพื่อสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน  
เช่น ความพร้อมของห้องเรียน ตลอดจนอุปกรณ์ภายในห้องเรียนมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษา  
และบุคลากร 
 

สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

 
จ านวนข้อค าถาม 

 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 
ระดับคะแนนเต็ม ๕ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

การส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี และการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
จากผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยมีร้อยละความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๕    พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ  

การเรียนรู้สมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    
 
ตัวชี้วัด 

๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอาคารสถานที่และสิ่งเอ้ืออ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงาน 

๒. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการสร้างเสริมฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

๓. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรม หรือการให้บริการด้านวิชาการและการให้บริการด้านสถานที่  

แก่นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๕. จ านวนหลักสูตร ฝึกอบรมที่เกิดจากการบรูณาการศาสตร์และองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ

ของมหาวิทยาลัย 
๖. จ านวนประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหรือรับบริการจากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
๗. ระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรมหรือรับบริการจากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
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๑๘๖

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอาคารสถานที่และสิ่งเอื้ออ านวย  
ความสะดวกในการด าเนินงาน 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ศูนย์การเรียนรู้ ๓ ศูนย์ มีดังนี้ ๑) ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ๒)  ศูนย์ศาสตร์พระราชา ๓) ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟู
สุขภาพผู้สงูวัย และประชาชนทัว่ไป 

ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพร เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแหล่งเรียนรู้คุณลักษณะพืชสมุนไพรจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และพัฒนาไปสู่การแปรรูปสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ 

ศูนย์ศาสตร์พระราชา เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป 
ศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชามาเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาศักยภาพทางการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมพันธุ์ ไม้หายาก พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ พันธุ์ข้าว
พื้นเมืองสุพรรณบุรี และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 
 สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เป็นศูนย์เพื่อให้ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้  
ความเข้าใจ และมีทัศนะคติที่ดีในการดูแลตนเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วยในครอบครัว หรือในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และได้รับการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และทางปัญญาได้อย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนยส์ร้าง
เสริมฟื้นฟูสุขภาพผูสู้งวัยและประชาชนทั่วไป 
 ๒. มีการจัดท าแผนการบริหารจดัการศูนย์การเรียนรู้ด้านอาคารสถานที่และสิง่เอ้ืออ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินงาน และการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ 
 ๓. มีการด าเนินการบริหารจัดการตามข้อบังคับในข้อ ๒ 
 ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๕. มีการน าผลการด าเนินงานมาใช้ในการปรบัปรุงการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการสร้างเสริมฟ้ืนฟู
สุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีมีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งพื้นที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาในศาสตร์ต่าง  ๆ  
เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ  สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
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๑๘๗

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย  
และประชาชนทั่วไป 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
ที่เข้าร่วมในการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อและการสนับสนุนให้มี 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดีให้เป็นศูนย์บริการวิชาการเต็มรูปแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ชุมชน และท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยลักษณะความร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
และมีการด าเนินกิจกรรมตาม MOU ในปีนั้น ๆ การเข้าร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ หรือการมีส่วนร่วมในลักษณะอ่ืนๆ ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นรูปธรรมโดยในการร่วมกันในการด าเนินโครงการ เช่น บันทึกตกลงความร่วมมือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การจัดสรรงบประมาณ การก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการด าเนินโครงการหรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่นับในกรณี
เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้รับเชิญหรือแขกในกิจกรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  จ านวนโครงการ/กิจกรรม หรือการให้บริการด้านวิชาการและการให้บริการด้านสถานที่ แก่นักศึกษา 
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีมีบทบาทหน้า ท่ี เป็นศูนย์บริการวิชาการเต็มรูปแบบด้านวิชาการ  
และการให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนท่ัวไป เพื่อรองรับการให้บริการในรูปแบบ 
การจัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
ความเข้มแข็งในด้านการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย 
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การน าความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบูรณาการเข้ากับ  
การเรียนการสอน การวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น หรือการให้ความรู้  
เพื่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีถือเป็นหน่วยงานของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม ที่เป็นแหล่ งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใด ๆ  
ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ  
ที่เป็นการให้บริการวิชาการแบบมีค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรม หรือการให้บริการด้านวิชาการและการให้บริการด้านสถานท่ี แก่นักศึกษา 
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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๑๘๘

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕ จ านวนหลักสูตร ฝึกอบรมที่เกิดจากการบรูณาการศาสตร์และองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ของมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการด้านวิชาการที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
ในรูปแบบการฝึกอบรมหรือบริการ ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเป็นหลักสูตรบูรณาการที่จัดท าข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพิ่มพูนความรู ้ทักษะอาชีพ หรือประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตร ฝึกอบรม 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖  จ านวนประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหรือรับบริการจากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ผู้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมหรือรับบริการด้านวิชาการและบริการด้านต่างๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหรือรับบริการจากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรมหรือรับบริการจากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจของผู้รับการอบรมหรือรับบริการป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอันจะน าไปสู่การปรับปรุงและการ
พัฒนาการให้บริการและการด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้มีประสิทธิภาพ 
 

สูตรการค านวณ : 
  ระดับความพงึพอใจของผู้รับการอบรมหรือรับบริการส ารวจโดยใช้คะแนน ๕ ระดับ โดยใช้สูตร ดังนี ้
 

๑. ค านวณค่าเฉลี่ยของผลส ารวจความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้รับการอบรมหรือรับบริการ 

 
จ านวนผู้รับการอบรมหรือรับบริการที่ท าการประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด 
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๑๘๙

 
 

กลยุทธ์ที่ ๖    พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ  
การเรียนรู้สมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    
 
ตัวชี้วัด 

๑. ความส าเร็จการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้แก่มหาวิทยาลัย 

๒. ความส าเร็จการด าเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
๓. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑   ความส าเร็จการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้

แก่มหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้  
ในการพึ่งพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท างาน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม และจัดท าโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถ่ินและอุตสาหกรรม  
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีสถานที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม 
 ๒. มีคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม 
 ๓. มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น และอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
 ๔. มีเครือข่ายความร่วมมือในการท างานระหว่างภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม ทางด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 ๕. มีรายได้ มีความมั่นคง พร้อมต่อการเสนอจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานนอกโครงสร้างในรูปแบบที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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๑๙๐

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จการด าเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นท่ียอมรับของมหาวิทยาลัยในเครือประเทศ
อาเซียนและสากล เพื่อเป็นหน่วยงานสร้างรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ  
เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ การจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคล้อง
เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศและนักศึกษานานาชาติ สู่การมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างาน
ในอนาคต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีสถานที่เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒. มีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๓. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างรายได้จากการสง่เสริมและพฒันาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 
 ๔. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทัง้ในและต่างประเทศทีก่่อให้เกิดรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  
 ๕. มีรายได้ มีความมัน่คง พร้อมต่อการเสนอจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานนอกโครงสร้างในรูปแบบที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เครือข่าย หมายถึง เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศที่เข้าร่วมในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจัดท า
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย  

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
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๑๙๑

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  อธิการบดี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี 
 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทยั  เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบด ี

 

คณะท างาน 
 นายอภิชาติ   สิงห์ชัย  รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 นางจนัทร์จิรา   ภระกูลสุขสถิตย ์ ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ 

                                                                   และตดิตามประเมินผล 
 นางสาวธิดาวัลย์   ศรีภา  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 นางสาวเกษสุดา   บูรณศักดิ์สถิตย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานงบประมาณ 
 นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวสุนิศา   ทวีฤทธิคุณชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นายจตุภูมิ   เพชรรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นายอนุชา   พิมพ์นนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 นางสาววลัยลักษณ์  คงเขียว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวชนัฐกาญจน์  สุวรรณการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

รวบรวมข้อมูล 
 นางสาวธิดาวัลย์   ศรีภา  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

กราฟิก/ออกแบบ 
 นายอนชุา   พิมพ์นนท ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้ให้ข้อมูล/ภาพประกอบ 
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกหน่วยงาน 

 

เผยแพร่โดย 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

โทร ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๐  โทรสาร ๐๒-๔๖๖-๘๐๖๐  http://plan.bsru.ac.th 




