
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 แผนกลยุทธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
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                 การก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นต้องให้ความส าคัญกับสภาพความเปลี่ยนแปลง       
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแนวโน้มการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
การปกครอง ประชากร สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการทบทวนการจัดท า    
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการ
พัฒนาอันน าไปสู่การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในช่วง  ๕ ปี โดยแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดท าใช้กรอบนโยบายของ               
สภามหาวิทยาลัย และมุ่งด าเนินงานสนองนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ  โดยให้ความส าคัญ         
กับความเชื่อมโยงกับค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑  –  ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทิศทางการอุดมศึกษาไทย ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
                 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ให้ความส าคัญ   
ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา 
และศิษย์เก่า  ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ยุทธวิธี รวมถึงมาตรการ         
ในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธวิธี อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาแผนและวางระบบการจัดการศึกษาไทย โดยเฉพาะ  ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์    
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์   ดร.ดิเรก พรสีมา           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ และอาจารย์สกนธ์ ชุมทัพ  ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน     
                 แผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนส าหรับประชาคมของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปสู่การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่วงเวลา ๕ ปี ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เสียสละ
ร่วมด าเนินการจัดท าและให้ข้อแนะน าในการจัดท าแผนในแต่ละขั้นตอนจนท าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์   มหาวิทยาลัย   
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการด าเนินงานตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
                                                                 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา) 
                                                                       รักษาราชการแทนอธิการบดี                                                  
                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้งด าเนินการ 
บนฐานข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์  ๑๙ ยุทธวิธี    
๔๔ มาตรการ  โดยแต่ละกลยุทธ์และยุทธวิธี มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ  

ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 

                                     มาตรการที่ ๑  สร้างและ/หรือปรับหลักสูตรทุกระดับให้มีความทันสมัยมีคุณภาพ 
                                                        ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตามความต้องการของ 
                                                        ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานทัง้ในและต่างประเทศ 

มาตรการที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน 
                   ทั้งภายในและตา่งประเทศ 
มาตรการที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุนหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ 

ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิต 
                ที่มีคุณภาพ 
  ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑  สร้างระบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                  หรือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
มาตรการที่ ๒  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อการจัดการเรียน 
                  การสอนอย่างเหมาะสม     
มาตรการที่ ๓  สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาทุกระดับ  
                  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ยุทธวิธีที่ ๓  พัฒนา  ผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการตามพันธกิจเพื่อผลิต 
                 และส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
  ประกอบด้วย ๒ มาตรการ 
      มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากร 
                        ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
      มาตรการที่ ๒  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ 
                         พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานและสถาบัน 
                         อุดมศึกษาทั้งในและตา่งประเทศ 
 
 



ค 
 

 

 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 
         เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 

   ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 
มาตรการที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย 

                                                        โดยเน้นกิจกรรมทักษะชีวิต อนุรักษ์ความเป็นไทย การสร้างเสริม 
                                                        สุขภาพ จิตสาธารณะ คุณธรรม  ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ                

มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนานิสิตนักศึกษา ด้านทักษะภาษา  การสื่อสาร 
                                                        ทักษะชีวิต และการท างานร่วมกับผู้อืน่ 

มาตรการที่ ๓  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า  
 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร 
         เป้าประสงค์  อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
                         สู่ความเป็นมืออาชีพ 

   ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 
มาตรการที่ ๑  เร่งรัด พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการ และความสามารถ 
                  ในการสอน สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและ  
                  ต่างประเทศ และสนับสนุนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

                                     มาตรการที่ ๒  เร่งรัด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล 
                                                        ของผู้บริหารทุกระดับ และพฒันาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะ 
                                                     ในการท างาน ยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างทั้งด้านคุณภาพการท างาน 
                                                     และคุณธรรมจริยธรรม 
                                   มาตรการที่ ๓  พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู ้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ยุทธวิธีที่ ๑  เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 
                ๒ ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
  ประกอบด้วย ๑ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบริหารงานวิจัย 
                  และพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล มุ่งเป้าหมายสู่การเพิ่ม 
                  ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธวิธีที่ ๒  ยกระดับศักยภาพนักวิจัย 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความรู้ 
ประกอบด้วย ๒ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑  กระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยทุกระดับ สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ 
มาตรการที่ ๒  อบรมพัฒนาทักษะการท างานวิจัยแบบมืออาชีพ และการสร้าง 
                   เครือข่ายการวิจัยและเครือข่ายแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย 

                     ยุทธวิธีที่ ๓  สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
                การจดสิทธิบัตร และการสร้างระบบบริหารงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน าสู่ 
                มาตรฐานสากล    
  ประกอบด้วย ๒ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 



    
     
 

 

มาตรการที่ ๒  ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร  และการสร้าง  
                  ระบบบริหารงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อน าสู่มาตรฐานสากล 

                     ยุทธวิธีที่ ๔  เผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
                              เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
                                               และการน าไปใช้ประโยชน์  
                                ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 
                                    มาตรการที่ ๑  สร้างระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
                                    มาตรการที่ ๒  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
                                    มาตรการที่ ๓  สร้างความร่วมมือและพัฒนาเวทีเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 
 
                  กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธวิธีที่ ๑   สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา 
                อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ พร้อมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  
   ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 

 มาตรการที่ ๑  พัฒนาการบริการวิชาการตามระบบและกลไกการบริการวิชาการ 
                   แก่สังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 มาตรการที่ ๒  มีการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช ้
                   ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 มาตรการที่ ๓  พัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง 
                   ความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

      กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ยุทธวิธีที่ ๑  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
        เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 

   ประกอบด้วย ๔ มาตรการ 
มาตรการที่ ๑  พัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ศึกษา วิจัย และรวบรวมองค์ความรู ้
                  ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาตรการที่ ๓  ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
                  และสร้างเครือข่ายที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
มาตรการที่ ๔  จัดท าวารสารวชิาการและเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธวิธีที่ ๒  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม 
   ประกอบด้วย ๑ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑  สร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
                  ด้วยทุนทางวัฒนธรรม สนับสนุนการท่องเที่ยว การบริการและส่งเสริม 
                  อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

ง 



จ 
 

 

ยุทธวิธีที่ ๓  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีการจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
                 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   ประกอบด้วย ๑ มาตรการ 

 มาตรการที่ ๑  สร้างโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสืบสาน  
                   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  บูรณาการหลักปรัชญา 
                   เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเผยแพร ่
                   โครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ                                        

ยุทธวิธีที่ ๔  การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี 
                และการพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี และมีระบบและกลไก 
                 ในการพัฒนาองคค์วามรู้ด้านดนตรี และมีเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 
                 สู่มาตรฐานสากล 
   ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ด้านดนตรีที่น าไปสู่การอนุรักษ์ 
                  เผยแพร่ และปรับประยุกต์ใช้ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ 
                  นานาชาติ 
มาตรการที่ ๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 
                  วิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล 
มาตรการที่ ๓  ให้บริการวิชาการด้านดนตรีโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ  
                  ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
        เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

   ประกอบด้วย ๒ มาตรการ 
มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ 
มาตรการที่ ๒  พัฒนามาตรฐาน แผนงาน การเงินและงบประมาณ  
                   และระบบบัญชตี้นทุน 

ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร 
               อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
   ประกอบด้วย ๒ มาตรการ 

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

ยุทธวิธีที่ ๓  สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร                

เป้าประสงค์  บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
   ประกอบด้วย ๑ มาตรการ 



    
     
 

 

มาตรการที่ ๑  บริหารจัดการพืน้ที่ให้ใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มค่าเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                   และคุณภาพชีวติ 

ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  
                เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
   ประกอบด้วย ๒ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
                  ทั้งภายในและภายนอกให้มีคุณภาพ 
มาตรการที่ ๒  สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
                   เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับนานาชาติ 

ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 
   ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑  จัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต อาจารย์ และบุคลากร 
                  ด้านภาษา 
มาตรการที่ ๒  จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารรายได้/ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย                  
มาตรการที่ ๓  จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขต 
                  อู่ทองทวารวดี 
                   

                     โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ เป็นจุดเน้นและต้องด า เนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้            
ประสบความส าเร็จ คือ 
                               กลยุทธ์ที่ ๑  การสนบัสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน 
                                             ให้มีคุณภาพ   
                              กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  
                                             และงานสร้างสรรค์ 
                              กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
                     แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ฉบับนี้ได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

  
    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมายให้

ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบ         
และต่อเนื่อง และน าสู่การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 
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ค าน า 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
สารบัญ 

 หน้า 
 

ก 
ข 
ช 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ๑ 
 วัตถุประสงค์และข้อมูลส าคัญในการพัฒนาแผนกลยุทธ ์ ๕ 
 กระบวนการพฒันาแผนกลยุทธม์หาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ๑๗ 
 การบริหารจัดการแผนกลยทุธ์สูก่ารปฏิบัต ิ ๑๙ 
   

บทที่ ๒ การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบนัของมหาวิทยาลัย ๒๓ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน ๒๓ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก ๒๔ 

   
บทที่ ๓ สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ๒๗ 

 ปรัชญา คติพจนป์ระจ ามหาวิทยาลัย ปณิธาน ๒๗ 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ๒๗ 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสยัทัศน์ พันธกิจ ๒๘ 
 กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ๒๘ 
  กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบ 

               การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ                         
๒๙ 

  กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ 
               นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์                     

 กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้อง 
                     กับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

๓๐  
 

๓๐ 

  กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ 
               เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการ 
               อันเนื่องมาจากพระราชด าริ               

      ๓๑ 

  กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             
                                 ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

๓๑ 

 ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยากับ 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ีแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ 

๓๓ 

 แผนที่กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ๓๔ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 สารบัญ 

 
 

 
  หน้า 

 
บทที่ ๔ กลยุทธ์ ยุทธวิธี เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ  ๓๕ 

    กลยุทธ์ที่ ๑   การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร  
                    และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

๓๗ 
 

  ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ ๓๗ 
  ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ ๓๘ 
  ยุทธวิธีที่ ๓  พัฒนา ผลิต และสง่เสริมครู บุคลากรทางการศึกษา            

          สู่ความเป็นเลิศ  
๓๙ 

  ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิต 
          ของบัณฑิต 

 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และ 
          บุคลากร 

๔๐ 
 

๔๒ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม           
                และงานสร้างสรรค์ 

๔๓ 

  ยุทธวิธีที่ ๑  เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวจิัย ๔๓ 
  ยุทธวิธีที่ ๒  ยกระดับศักยภาพนักวิจัย ๔๓ 
  ยุทธวิธีที่ ๓  สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 ยุทธวิธีที่ ๔  เผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 

๔๔ 
 ๔๕ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ              
                ของชุมชนและท้องถิ่น 

๔๖ 

  ยุทธวิธีที่ ๑  สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน         
          และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยืน 

๔๖ 

 กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่     
                 ศิลปวัฒนธรรมไทย และสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๔๗ 

  ยุทธวิธีที่ ๑  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวฒันธรรม         
         ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

 ยุทธวิธีที่ ๒  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
          ด้วยทุนทางวฒันธรรม 

 ยุทธวิธีที่ ๓  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดา้นดนตรี                                                      

          การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี และการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 
          สู่มาตรฐานสากล                               

 
 
 
 
 

๔๗ 
 

๔๘ 
 

๔๘ 
๔๙ 

  
 

 
 

 
 
 



สารบัญ 
 

 
 

 
 

 

หน้า 
บทที่ ๔ กลยุทธ์ ยุทธวิธี เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

   กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

๕๐ 
  ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ 

                ตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 
 ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                และการสื่อสารเพือ่การบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธวิธีที่ ๓  สนบัสนุนสิง่อ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อม 

                และบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสรา้งเสริมคุณภาพ 
                ชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 

 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไก 
                ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 

 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 

๕๑ 
 
 

๕๑ 

 
๕๒ 

 

บทที่ ๕           การควบคุม ติดตาม และก ากบัให้เป็นไปตามกลยุทธ์     ๕๕ 
    การวัดผลการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ๕๕ 
    การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ๕๕ 
    การติดตามและประเมินผลตามแผนกลยทุธ์ ๕๕ 
    การก ากับการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย  ๕๖ 

 
ภาคผนวก 

  

       ภาคผนวก ก  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ๕๙ 
       ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชี้วัด ๖๙ 
  
 





 

 บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)           

เป็นแผนกลยุทธ์ที่จัดท าขึ้นภายใต้กรอบและแนวคิดที่ส าคัญคือ การมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยที่มี
มาตรฐานสากล” การจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นในการจัดท าโดยการทบทวนแผนกลยุทธ์เดิมกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย  ทิศทางการอุดมศึกษาไทย ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบกับแนวคิดของท่านอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย     
ไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่ น และการใช้ภาษา          
เพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน ตามบริบทของสังคมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษา
อันมีชื่อว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเร่ืองนี้ มีเจ้าพระยา
ภาสกรวงศ์เสนาบดี กระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๓ 
เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๙ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”        
ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬามงกุฏ การแต่งกาย นุ่งผ้าสีครามแก่ เสื้อขาว  มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่                    
คร้ันต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ท าให้สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่ต าบลไผ่สิงโต 
ปทุมวัน ข้างวังสระปทุม จวนของสมเด็จเจ้ าพระยาฯ ก็ว่ างลง ในขณะนั้นการศึกษาระหว่างหัวเมือง                    
กับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล้ ากันมาก  เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน  กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ  เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” ส าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพ     
เพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๖   มีหลวงบ าเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ่    
การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากขึ้น  จึงท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะส่งนักเรียน   
มาเรียนในกรุงเทพฯที่นี่ลดน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูง         
ควรจัดเป็นโรงเรียนประจ า จึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียน
ฝึกหัดครู  ฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก” เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ มีขุนวิเทศดรุณกิจ           
เป็นอาจารย์ใหญ่และต่อมาเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” พ.ศ.๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จ       
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่ง     
ของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.๒๔๕๘  จึงได้
ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่  (กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) ท าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ       

๑. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    



[๒]   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                              บทที่ ๑ 
           
 

 

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



บทที่ ๑                                                                แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [๓]  
                                                                                                                                           
  

 

จึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษา    
ทุกคนที่ได้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้  
 
           ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
   สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นมหาบุรุษของไทยที่สร้างคุณประโยชน์           
แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบริเวณโดยรอบเคยเป็นจวนและ
ที่ดิน ของท่านมาก่อน  ทุก ๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูนท่านโดยขนานนามท่านว่า “เจ้าพ่อ” 
และเรียกตนเองว่า “ลูกสุริยะ”  เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นตราประจ าตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอดสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจัน            
เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๓๕๑        
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๙ คน   บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเป็นเสนาบดีคนส าคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
และได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชาการ
ต่าง ๆ  เป็นอย่างดี เนื่องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และว่าการปกครอง   
หัวเมืองชายฝั่งทะเลมาก่อน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและ   
อ่านต าราภาษาอังกฤษในสมัยนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว  ท่านได้คบหากับชาวตะวันตกที่ เข้ามาประเทศไทยในสมัยนั้น   
โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์ ท่านยังเป็นบุคคลส าคัญในการเจรจาและท าสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทย  
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔  โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการต่อเรือแบบฝรั่ง จนสามารถต่อเรือ
ก าปั่นขนาดใหญ่ เป็นจ านวนมากหลายล า ท่านยังมีความสนใจในความรู้อื่น  เช่น วรรณคดี การค้า การปกครอง    
เป็นต้น  
 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ ๒  และรับราชการ         
มาโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕  ที่ต าแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ในสมัยรัชกาล
ที่ ๔   และด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕  ยังทรงพระเยาว์ ภายหลังจากที่ลาออก         
จากราชการในบั้นปลายชีวิตท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย นับเป็นมหาบุรุษ   
คนส าคัญของประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงดังบันทึกของ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง 
ทูตอังกฤษ  ที่เข้ามาติดต่อกับคนไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔  ซึ่งกล่าวว่า “เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ คนนี้ถ้าไม่เป็นคน      
เจ้ามารยาหรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู้การล้ าหน้าคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้  ทั้งมี
กริยาอัชฌาสัยอย่างผู้ดีและรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระทัย    
และยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า “ครั้นถึงราชกาลปัจจุบัน ได้รับต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินฉลองพระเดช
พระคุณโดยอัธยาศัยเที่ยงธรรม ซื่อตรงแลมิได้แลเกรงผู้ใดจะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใดจะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกัน
และเป็นแบบอย่างต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน” 
 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น มีบุตรและธิดารวมกัน ๔  คนในบั้นปลายชีวิต
ของท่าน   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 
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               ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี ๒ วงซ้อนกัน
ภ า ย ใ น เ ป็ น ต ร า พ ร ะ ร า ช ลั ญ จ ก ร ป ร ะ จ า พ ร ะ อ ง ค์ รั ช ก า ล ที่  ๙                    
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ภายนอกเป็นชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย
ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ  

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

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย  

                                                  

        สีในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่า ดังนี้ 
 

 สีน้ าเงิน มีความหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 

 สีเขียว มีความหมายแทนแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
   

 สีทอง มีความหมายแทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
   

 สีส้ม มีความหมายแทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  

 สีขาว มีความหมายแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
                      มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑                                                                แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [๕]  
                                                                                                                                           
  

 

สีประจ ามหาวิทยาลัย  
 

       “ม่วง – ขาว” เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยฯ  
 
     ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

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

 
 
  
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) จัดท าขึ้นเพื่อก าหนด
ทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย  โดยการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบ  และจัดให้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ฉบับนี้สอดคล้องเชื่อมโยงกับค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา     
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ที่ส าคัญคือ 
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) นอกจากนี้มหาวิทยาลัย         
ยังน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทิศทางการอุดมศึกษาไทย ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ      
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มาใช้ในการพัฒนา    
แผนกลยุทธ์ด้วย 

ส าหรับวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘  
– ๒๕๖๒) มีดังนี้ 

๑. เพื่อให้ได้กลยุทธ์ ยุทธวิธี และมาตรการแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  

๒. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและ
สังคมโลก 

๓. เพื่อใช้เป็นกรอบในการท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานในระดับ
คณะ  ส านัก  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๕. เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ส าหรับการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน
ให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

  

๒. วัตถุประสงค์และข้อมูลส าคัญในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
 



[๖]   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                              บทที่ ๑ 
           
 

 

ส าหรับสาระส าคัญของข้อมูลที่เก่ียวข้องสรุปได้ดังนี้ 
๑. ค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 

พ.ศ.๒๕๕๗) 
รัฐบาล โดยการน าของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ 
๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน   สนับสนุนและเร่งขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงาน ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ       
การพัฒนา 

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

๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง    ในระยะ
ต่อไป พัฒนาระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ตลอดจนจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร  โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ า              

ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน                       

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

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

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



บทที่ ๑                                                                แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [๗]  
                                                                                                                                           
  

 

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

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

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

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

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

๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ ไม่ได้รับ            
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 
 
                  ๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
อย่างยั่งยืน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ภาคเกษตรกรรม 
บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การรักษาความยั่งยืนทางการคลังและการเงิน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย           
กับโลกหลายขั้วอ านาจ การสร้างเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว การจัดสถาปัตยกรรมสังคมส าหรับอนาคต และ        
การกลับสู่ความสมานฉันท์ภายใต้สัญญาประชาคมใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาคนสู่สังคม      
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศ   
ด้านต่างๆให้เข้มแข็ง 

๓.  นโยบายการศึกษา เพ่ือเร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจัดให้มีการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม สนับสนุน   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก     

๓.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ        
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๓.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน         
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน       
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

๓.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       
มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ      
ความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

๓.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่  
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร     



บทที่ ๑                                                                แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [๙]  
                                                                                                                                           
  

 

ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี     
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

๓.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะ
ในท้องถ่ินที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
เป็นต้น  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๗  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

๓.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์               
และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

๓.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
                 ๔.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       
และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการท างานในเชิงรุกไปข้างหน้าภายใต้                 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการใหม่เพื่อให้อุดมศึกษาเอื้อต่อการพัฒนาทั้งปวง รวมทั้งเน้น                
ความต่อเนื่องจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๗) ซึ่งได้แก่  

 ๔.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ /ในก ากับ
ของรัฐ 

 ๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็น        
ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ 

 ๔.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย  
 ๔.๔  ลดความซ้ าซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจ าเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม 

ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ   
เชิงระบบ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๒ นี้ค านึงถึงมิติการบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษา 
เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ โดยมีสาระหลักเกี่ยวกับภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก และอุดมศึกษา และ



[๑๐]   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                              บทที่ ๑ 
           
 

 

ปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ได้แก่ รอยต่อการศึกษาระดับอื่น การแก้ปัญหาอุดมศึกษา การจัดกลุ่มอุดมศึกษา                
ธรรมาภิบาลการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน และการพัฒนาระบบวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

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

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

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

๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  
๖.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน  
๖.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และ

วัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
๗.  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

๗.๑  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับของ Times Higher Education Supplement 
(TIMES) 

 หนังสือพิมพ์ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์(Times Higher Education Supplement)
จากสหราชอาณาจักร ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยร่วมกับ บริษัท Thomson Reuters ได้ก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตารางที่ ๑  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับของ Times Higher Education Supplement (TIMES) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

๑. คุณภาพการสอน  
Teaching – the learning 
environment  

 

      พิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน 
หรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ 
ช่ือเสียงด้านการเรียนการสอน สัดส่วนนักศึกษา  
ปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์ จ านวน
การรับเข้านักศึกษาปริญญาตรีต่ออาจารย์  รายได้
ต่ออาจารย์ และสัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกที่
ส าเร็จการศึกษาต่อนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๓๐ 

๒. ความเป็นนานาชาติ 
International mix – staff and 
students 

     พิจารณาจากความหลากหลายของนักศึกษา
และบุคลากรนานาชาติในมหาวิทยาลัย ซึ่งสะท้อน
ถึงการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยค านึงถึง
อัตราส่วนของบุคลากร นักศึกษาจากต่างประเทศ
ต่อบุคลากร นักศึกษาภายในประเทศ 

๕ 

๓. รายได้เชิงอุตสาหกรรม 
Industry –income innovation 

     พิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
ตัว ช้ีวัดที่บ่ งบอกถึงคุณภาพของการถ่ายทอด      
องค์ความรู้สู่สังคม 

๒.๕๐ 

๔. งานวิจัย 
Research – volume, income 
and reputation 

    พิจารณาจากปริมาณ ผลงานวิจัย รายได้ และ
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ช่ือเสียง
ด้านการวิจัย รายได้จากการวิจัย จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักวิจัย และรายได้วิจัยจาก
ภาครัฐต่อรายได้วิจัยรวม 

๓๐ 

๕. การอ้างอิงผลงานวิจัยทาง
วิชาการ 
Citations – research influence 

     พิจารณาจากจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย แสดงถึงความเช่ือมั่นของนักวิชาการ
ทั่วโลกในคุณภาพงานวิจัย 

๓๒.๕๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
                     ๗.๒  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds Limited (QS) 

 Quacquarelli Symonds Limited (QS) เป็นบริษัทเอกชนทางธุรกิจในด้านการศึกษา 
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี ๒๐๐๙  โดย QS ได้ใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ าหนัก            
ในการจัดอันดับแตกต่างจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และการจัดอันดับแบ่งเป็นผลการจัดอันดับในภาพรวม
(Overall Ranking)   ผลการจัดอันดับตามสาขาวิชา(Ranking by Subjects)  และผลการจัดอันดับตามตัวชี้วัด
(Ranking by Indicators) โดยเรียงล าดับมหาวิทยาลัยตามคะแนน  ที่ได้มากที่สุดไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนน
น้อยที่สุด ซึ่งมีตัวชี้วัดและ ค่าน้ าหนักของQS Asian University Rankings และตัวชี้วัด QS World University 
Rankings ดังนี้ 
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ตารางที่ ๒  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดบัของ Quacquarelli Symonds Limited (QS) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก 

Asian  Rankings World  Rankings 
๑. คุณภาพงานวจิัย 
(Research Quality) 

 

 ๖๐% ๖๐% 

๑. การส ารวจจากความคิดเห็น    
ของนักวิชาการ(ในเอเชีย) (Asian 
Academic Peer Review) 

๓๐% ๓๐% 

๒. จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ต่อจ านวน
คณาจารย์ (Papers per Faculty) 

๑๕% ๒๐% 

๓. จ านวนคร้ังของผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงต่อจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ 
(Citations per paper) 
 

๑๕% ๑๐% 

๒. คุณภาพการสอน 
(Teaching Quality) 

 ๒๐% ๒๐% 

 ๔ . จ า นวนนั กศึ กษาต่ อจ า นวน
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย (Student 
Faculty Ratio) 

๒๐% ๒๐% 

๓. คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน 
(Graduate Employability) 

 ๑๐% ๑๐% 

 ๕ . ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น         
ของนายจ้าง (Employer Review) 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
จ ะ ส า ร ว จ จ า ก ค ว า ม คิ ด เ ห็ น        
จากนายจ้าง 

๑๐% ๑๐% 

๔. ความเป็นนานาชาติ
(Internationalization) 

 ๑๐% ๑๐% 

 ๖ .จ านวนอาจารย์ ช าวต่ า งชาติ 
(International Faculty) 

๒.๕๐% ๒.๕๐% 

 ๗.จ านวนนักศึกษาต่างชาติ 
(International Student) 

๒.๕๐% ๒.๕๐% 
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ตารางที่ ๒  (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก 

Asian  Rankings World  Rankings 
 
 
 

 

๘.จ านวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อื่ น ที่ แ ล ก เ ปลี่ ย น เ ข้ า ม า ศึ ก ษ า       
ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ( Inbound 
Exchange Student) 

๒.๕๐% 
 
 

 

๒.๕๐% 
 

 

๙ . นั ก ศึ ก ษ าข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย        
ที่ออกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
กับมหาวิทยาลัยอื่ น (Outbound 
Exchange Student) 

๒.๕๐% ๒.๕๐% 

รวม ๑๐๐% ๑๐๐% 

๗.๓   ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับของ SCImago Institutions Ranking (SIR) 
 SCImago Institutions Ranking (SIR) ได้ด าเนินการจัดล าดับสถาบันหรือองค์กร            

ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยการประเมินเพื่อจัดอันดับใช้ข้อมูลจ านวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่              
และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลScopus โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

๗.๓.๑  Output: จ านวน paper ในวารสารวิชาการ peer – reviewed 
๗.๓.๒  International Collaboration: ส่วนที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันต่างประเทศต่อ paper 

ทั้งหมด 
๗.๓.๓  Normalized Impact: ค่าร้อยละของการ citation ของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย  

ของการ citation ทั้งหมดในโลก (world average) 
๗.๓.๔  High Quality Publication: ร้อยละของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นน าที่อยู่ใน 

๒๕% แรกของ Journal Rank SJR indicator 

๘.  นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    

การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดนโยบายส าคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๘.๑  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถ  
ใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา 
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๘.๒  นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล 
๘.๓  นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ 

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  
การน้อมน าแนวพระราชด าริ  การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้  ทักษะอาชีพ                
และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

๘.๔  นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานน าสู่การพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน     

๘.๕  นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา  
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และ

สถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

๘.๖  นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ  
ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย 

ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การก ากับดูแลตัวเอง               
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๙. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองมาตรฐาน

การศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเท่ากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้   

๙.๑  การพัฒนาด้านสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวน
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ 

๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ถ้าพิจารณาจากผลการประเมิน    
พบว่า ร้อยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารย์ร้อยละ ๗๗ อยู่ในระดับปริญญาโท (สัดส่วนคุณวุฒิ   
๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรก าหนดแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณะและหลักสูตร  และ  
เพิม่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เอ้ือต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๙.๑.๒   สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ 
คน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ประจ าในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๓๔๔ คนต่อจ านวนนักศึกษา 
๓๒,๖๒๔ (สัดส่วน ๑:๙๕) ซึ่งควรต้องวางแผนให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการพัฒนาคุณภาพและการปฏิบัติงาน      
ในภาระงานตามพันธกิจหลักของอาจารย์ประจ า ตลอดจนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ 

๙.๒  ระบบกลไกของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารด้านแผนงานระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน           
ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ 



บทที่ ๑                                                                แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [๑๕]  
                                                                                                                                           
  

 

๙.๒.   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการ
ให้มีความเชื่อมโยงให้เห็นการด าเนินการและผลการด าเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ของคณะ หลักสูตร หน่วยงาน
สนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของแผนงานโครงการ  ทั้ งปีงบประมาณและปีการศึกษา       
ของมหาวิทยาลัยที่วิเคราะห์ให้เห็นระดับคณะ หลักสูตรหรือกลยุทธ์  หรือควรน าระบบ TRENDS MODEL  มาใช้        
ในการบริหารจัดการด้านแผนงาน เพื่อก าหนดเป็นกลไกในการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน   
มากยิ่งขึ้น 

 ๙.๒.๒  พัฒนาความชัดเจนของแผนงาน  โครงการกิจกรรม  ในประเด็นคุณภาพ               
ทั้งองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเคราะห์หรือจัดประเภท
แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับประเด็นคุณภาพ  โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริม เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนกันของโครงการ 

 ๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
ภายใต้การบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งต้องสร้างความชัดเจน  ที่สอดคล้องกับการด าเนินการทั้งด้านประกันคุณภาพและ
การบริหารหลักสูตร 

๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ  แต่การรายงานผลการด าเนินการไม่ปรากฏการรายงานการด าเนินงานในส่วนของ
บัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน แผนงาน
โครงการ การบริหารทรัพยากร และ/หรือปรับ โครงสร้างการบริหารระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในรูปของกรรมการ
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  และการบันทึกข้อมูล  การประเมิน
ตนเองผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๙.๓.๒   ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรต้องให้ความตระหนัก 
รับรู้และเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีการด าเนินการที่ค านึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน    
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและถือเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพทั้งนี้  เพราะคุณภาพ            
ของมหาวิทยาลัยและคณะเป็นของทุกคนที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน  ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งการด าเนินการจึงต้องค านึงถึง
องค์กรและส่วนรวมเป็นหลัก 

๙.๔  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ควรค านึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ 
เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ     
ของแหล่งที่ต้องการเผยแพร่หรือตีพิมพ์  เช่น การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้   
งานวิจัยอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

๑๐.  ทิศทางการอุดมศึกษาไทย 
    จากผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (๒๕๕๑) เรื่อง ผลกระทบ

โลกาภิวัฒน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก ๕ ปีข้างหน้า ได้เสนอข้อมูลการคาดการณ์แนวโน้มส าคัญของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยไว้หลายประการ  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานแนวโน้มอนาคต  เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไทย    
ไว้ดังนี้ 
                      ๑๐.๑  สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่างสภาพการแข่งขันด้าน  
การศึกษาที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรที่จ ากัด   อีกทั้งผู้เรียนมีความต้องการการศึกษา         
ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียนมีโอกาสเลือกสถาบันอุดมศึกษาได้มากขึ้น 
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างพยายามพัฒนาตนเองให้แข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องค้นหาเอกลักษณ์
เฉพาะที่ถนัด ท าได้ดี มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อทุ่มทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตร             



[๑๖]   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                              บทที่ ๑ 
           
 

 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากรที่ เป็นจุดเด่นนั้นได้อย่างมีคุณภาพและแตกต่าง                
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เช่น มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยที่โดด
เด่นในด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 
                     ๑๐.๒  สถาบันอุดมศึกษาจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  สภาพของความจ ากัดทางทรัพยากรและ     
การแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรง ประกอบกับความต้องการขยายตลาดทางการศึกษาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ    
มากขึ้น เพื่อเสริมจุดอ่อนจุดแข็งกันและกัน แบ่งปันหรือระดมทรัพยากร ท าวิจัย หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เรียน ฯลฯ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
                      ๑๐.๓  สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง    มีแนวโน้มว่าจะมีบางมหาวิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาเฉพาะ   
ที่เป็นการลงลึกระดับเชี่ยวชาญ อันเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการเพิ่ม
ความสามารถแข่งขันให้มหาวิทยาลัย เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เรียนที่สนใจเจาะจงจากทั่วโลก ดึงดูดคณาจารย์ที่เก่งและ        
มีความเชี่ยวชาญ  ให้เข้ามาร่วมสอนและร่วมท างานวิจัย ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยของบริษัทต่าง ๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยผลิตรถยนต์ยี่ห้อ ต่าง ๆ ประเทศสหรัฐ มีมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger University) ก่อตั้ง
โดยบริษัทแมคโดนัลด์ ประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยการแพทย์ (China Medical University) ในญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัย
โตเกียวด้านศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทะเล (Tokyo University of Marine Science and Technology) โดย 
มีผู้คนจ านวนมากจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าเรียน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่ประเทศไทย จะมีการพัฒนาและ            
เปิดมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในลักษณะดังกล่าวมากข้ึน 

๑๐.๔  สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย จากสภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่รุนแรง 
ขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจปรับยุทธศาสตร์ไปสู่การมุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนักศึกษาทั่วโลก ทั้งยังเป็น
ช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย           
ยังมีลักษณะของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

๑๐.๕  สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ท าให้การเรียนแบบ e – education หรือ e – learning เป็นที่นิยมมากข้ึน ในอนาคตจะมีการวิจัยและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตรบนฐานอิเล็กทรอนิกส์  มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการผลิตผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการ    
ของตลาดแรงงาน ในระดับมหาวิทยาลัยจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว้างขวาง หรือที่เรียกว่า
มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University) ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสเข้าสู่การอุดมศึกษาส าหรับผู้อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล อย่างไรก็ตาม ข้อพึงระวังในการจัดการศึกษารูปแบบนี้ คือ คุณภาพการจัดการศึกษา 

๑๐.๖  สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ   การขยายตัวด้านการลงทุนทาง 
การศึกษาที่แข่งขันมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกพยายามท าตลาดการศึกษาไปยังประเทศต่าง ๆ 
รวมถึงประเทศไทย ในขณะที่คนในสังคมไทยต่างต้องการหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือระดับ
สากล ส่งผลให้มีแนวโน้มการน าเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนส าเร็จรูปที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือ
ที่เรียกว่า แฟรนไชส์ (franchise) เข้ามาในมหาวิทยาลัยไทย หรืออาจเป็นการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เป็นต้น 

๑๐.๗  สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังต่างประเทศ    การเปิดเสร ี
ทางการศึกษา เป็นช่องทางให้เกิดการขยายสาขาวิชาที่ ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งหรือมีความพร้อมไปสู่
ต่างประเทศได้ แต่ต้องยอมรับว่าการเปิดเสรีทางการศึกษาของไทยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ เนื่องจากมีข้อจ ากัด   
ในเร่ืองอ านาจการต่อรอง กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ  



บทที่ ๑                                                                แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [๑๗]  
                                                                                                                                           
  

 

ที่มีคุณภาพมากกว่า ดังนั้น ใน ๕ ปีข้างหน้า สถาบันอุดมศึกษาอาจจะสามารถขยายตลาดการศึกษาไปต่างแดนได้  
เฉพาะในสาขาที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เช่น สอนการท าอาหารไทย ดนตรีไทย ร าไทย หัตถกรรมไทย ภาษาไทย เป็นต้น 

๑๐.๘  สถาบันอุดมศึกษาที่แข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ  การแข่งขันด้านการศึกษา 
ไม่ถูกจ ากัดอยู่ในขอบเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกต่อไป แต่จะขยายสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น   
ส่งผลให้การแข่งขันการศึกษาจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงต้องเร่งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดึงดูดผู้เรียน ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่สามารถ      
เร่งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือมีจุดเด่นที่น่าดึงดูดมากเพียงพอ ย่อมจะท าให้   
ไม่สามารถแข่งขันได้ และอาจต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นไปในที่สุด 

๑๐.๙  สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเชิงพาณิชย์มากข้ึน การแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น ประกอบ 
กับการเปลี่ยนสถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น โดยพัฒนา
ไปสู่การด าเนินกิจการเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ต้องหารายได้เลี้ยงตัวเอง
มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งในปัจจุบันต่างหาช่องทาง   
ที่จะน ารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท าโฆษณา การเปิดหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก 
การเปิดหลักสูตรการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผล
กระทบเชิงลบตามมา หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ค านึงถึงคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงอาจเกิดการท าผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น ปล่อยเกรด การสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีผู้เรียนจ านวนมากแต่ขาดคุณภาพ 
การปล่อยให้นักศึกษาที่ท าผลงานวิทยานิพนธ์โดยไม่มีคุณภาพส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 
            ๑๑. ข้อมูลพื้นฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อมูลพื้นฐานส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาย้อนหลัง                
๕ ปี ในประเด็น ดังนี้ 
 

  ตารางที่ ๓  ข้อมูลพืน้ฐานจ านวนหลักสูตร นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนุน จ าแนกตามปีการศึกษา 
 

ข้อมูล 
จ าแนกตามปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน ๗๔ ๗๔ ๗๔ ๖๓ ๖๓ 
๒. จ านวนหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา (๒๑) (๒๑) (๒๑) (๒๑) (๒๑) 
    - ประกาศนียบตัรบณัฑิต ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
    - ปริญญาโท ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
    - ปริญญาเอก ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
๓. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๔๓,๗๓๕ ๓๒,๖๒๔ ๒๕,๕๐๗  ๒๘,๗๐๖                          ๓๒,๓๒๑ 
๔. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า ๑๑,๖๖๐ ๑๒,๙๓๗ ๙,๓๕๔ ๖,๕๓๒ ๓,๗๓๓ 
๕. จ านวนนักศึกษาลาออกกลางคนั ๕๗๙ ๑,๕๕๓ ๗๐๗ ๑,๑๐๑ ๒๑๐ 
๖. จ านวนของอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา                        (๓๓๗) (๓๔๔) (๓๖๔) (๔๓๖) (๕๑๒) 
    - ปริญญาตร ี ๑๓ ๒๑ ๑๐ ๓๐ ๒๘ 
    - ปริญญาโท ๒๗๕ ๒๖๕ ๒๘๖ ๓๓๒ ๓๙๕ 
    - ปริญญาเอก ๔๙ ๕๘ ๖๘ ๗๔ ๘๙ 
๗. จ านวนของอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ                        (๓๓๗) (๓๔๔) (๓๖๔) (๔๓๖) (๕๑๒) 
    - ศาสตราจารย ์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
    - รองศาสตราจารย ์ ๓๐ ๒๙ ๓๐ ๒๒ ๒๑ 
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๗๗ ๖๗ ๖๐ ๖๐ ๖๗ 
    - อาจารย ์ ๒๓๐ ๒๔๘ ๒๗๔ ๓๕๔ ๔๒๔ 



[๑๘]   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                              บทที่ ๑ 
           
 

 

  ตารางที่ ๓  (ต่อ) 
 

ข้อมูล 
จ าแนกตามปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๙. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนจ าแนกตามประเภท (๒๓๕) (๒๓๖) (๒๔๘) (๒๗๖) (๓๒๗) 
    - ข้าราชการ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
    - ลูกจ้างประจ า ๓๑ ๒๘ ๒๔ ๒๓ ๒๐ 
    - พนักงานราชการ ๘ ๘ ๓๑ ๓๒ ๓๒ 
    - พนักงานมหาวิทยาลัยฯเงินแผ่นดิน ๓๓ ๖๓ ๙๙ ๑๑๕ ๑๑๒ 
    - พนักงานมหาวิทยาลัยฯเงินรายได ้ ๑๔๗ ๑๒๑ ๗๙ ๙๑ ๑๔๘ 

 
                     แนวโน้มของจ านวนหลักสูตรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ในประเด็นดังนี้ 
ตารางที่ ๔  ข้อมูลแนวโน้มจ านวนหลักสูตรและนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 

ข้อมูล 
จ าแนกตามปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๗๐ ๗๑ 
๒. จ านวนหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) 
    - ประกาศนียบตัรบณัฑิต - - - - - 
    - ปริญญาโท ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
    - ปริญญาเอก - - - - - 
๓. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๒๒,๘๖๘ ๑๙,๙๓๐ ๑๗,๘๙๖ ๑๘,๓๖๙ ๑๘,๔๒๙ 
๔. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า ๔,๔๔๖ ๔,๔๔๖ ๔,๔๔๖ ๔,๕๐๖ ๔,๕๖๖ 
๕. จ านวนนักศึกษาลาออกกลางคนั - - - - - 
 
 
 
 

 
การพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)   มีหลักการ

ส าคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ และการร่วมคิดร่วมท าอย่างเป็นระบบ 
ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และ     
การเชื่อมโยงสู่การพัฒนาแผนต่าง ๆ มีดังนี้ 

๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 
๒.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         

ของสังคมโลก 
๓.  รับฟั งความคิดเห็นจากประชาคม  เกี่ ยวกับการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)             

ของมหาวิทยาลัย 
๔.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ 
๕.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ต่อคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 

๓. กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธม์หาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 



บทที่ ๑                                                                แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [๑๙]  
                                                                                                                                           
  

 

๖.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ  และปรับปรุง   
ตามข้อเสนอแนะ 

๗.  เสนอ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
๘.  ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน    

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๙.  จัดท าแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนา

วิชาการ แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต แผนบริการวิชาการสู่สังคม แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
การเผยแพร่ แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนและนานาชาติ แผนพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม      
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนการบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ         
การสื่อสาร แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งก าหนดให้มีลักษณะเป็นแผนระยะยาว ๕ ปี และแผนประจ าปี อีกทั้งจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ  และแผนปฏิบัติการงบประมาณในระดับหน่วยงาน  เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
ดังกล่าว 
  

 
 

 
เพื่อความชัดเจนในการน าแผนกลยุทธ์ฯสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมอบหมายภารกิจ     

แก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  
๑.  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนงาน   

ในกลยุทธ์/ยุทธวิธี/ตัวชี้วัดตามมาตรการที่ก าหนด  โดยสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานและเน้นการด าเนินงาน    
ที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในลักษณะคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

๒.  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละกลยุทธ์ พร้อมทั้ง         
ให้หน่วยงานด าเนินงานภายใต้ยุทธวิธีและเป้าประสงค์ที่ก าหนด โดยในการอนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนินการ       
ตามมาตรการต่างๆ จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้กลยุทธ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 

๓.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อการติดตามผล 
เมื่อคณะและหน่วยงานเสนอโครงการ/แผนงานและผ่านการอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะวางระบบในการติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

๔.  หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์          
ของมหาวิทยาลัย และมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามโครงการ/แผนงานต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 
ปีละ ๒ คร้ัง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ผู้บริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธวิธี ก ากับติดตามการด าเนินงานตามยุทธวิธี พร้อมทั้งสรุป
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่า งๆ  ในการด า เนินงานรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ                         
สภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงาน โดยด าเนินการรวบรวมและ

๔. การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ



[๒๐]   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                              บทที่ ๑ 
           
 

 

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินว่าคณะและหน่วยงานด าเนินการได้บรรลุต ามเป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการด าเนินการนั้น สนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้รับ
จากการติดตามประเมินผลจะน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็น
ข้อมูลปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร      
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป  

 เพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับ ดังนี้ 



บทที่ ๑                                                                แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [๒๑]  
                                                                                                                                           
  

 

     หมายเหตุ        

     ๑. หนวยงานตามกรอบใน พรบ.      
              

     ๒. หนวยงานท่ีจัดต้ังในมหาวิทยาลัย       
               

     ๓. หนวยงานท่ีเตรียมการจัดต้ังขึ้นใหมรองรับกลยุทธ       

 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                  แผนภาพที่ ๑ การจัดโครงสรางมหาวิทยาลัยเพือ่รองรับและขับเคลื่อนแผนกลยทุธ 

กองคลัง 

โครงสรางมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับและขับเคลือ่นแผนกลยุทธ 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานคณบด ี

คณะวิทยาการจัดการ 

สํานักงานคณบดี 

สํานักงานคณบด ีสํานักงานคณบดี 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานผูอํานวยการ กองกลาง 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สํานักบริหารจดัการรายได 
และสิทธปิระโยชน 

 กองอาคารสถานท่ี 
และส่ิงแวดลอม 

บัณฑิตวิทยาลยั 

สํานักโรงเรียนสาธติ 

สํานักกิจการนิสิต – นักศึกษา 

สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน 

สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

 วิทยาลยัการดนตร ี

 หนวยฝกปฏิบตัิการวชิาชีพสระยายโสม 
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอูทองทวารวด ี



[๒๒]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                              บทที่ ๑ 
           
 

 

 
 

แผนภาพที่ ๒ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธฯ สูกระบวนการดาํเนินการและการติดตามผลการดําเนินงาน 



 

 บทที่ ๒ 
2การประเมินสภาพการณปจจบุันของมหาวิทยาลัย 

           

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

 
 

 
จากการพิจารณาขอมูลเก่ียวกับปจจัยภายในที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสวนของ 

จุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) โดยเรียงลําดับความสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑. จุดแข็ง (Strength : S)  

ปจจัยภายในที่เปนผลบวกกับมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

๑.๑ มีหลักสูตรเปดใหนักศึกษาไดเลอืกเรียนอยางหลากหลาย 
๑.๒ มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบนั/องคกรทั้งในและตางประเทศ 
๑.๓ เปนมหาวิทยาลัยที่เนนการใหการศึกษาและพฒันาทองถ่ิน 
๑.๔ มีชื่อเสียงดานการผลิตครู ดนตรี นาฏศิลป 
๑.๕ เปนแหลงความรูสาํคัญทางดานศิลปวัฒนธรรม 
๑.๖ บุคลากรมีความรูความสามารถและศักยภาพในการใหบริการวชิาการ 
๑.๗ เปนมหาวิทยาลัยเกาแก ศิษยเกามีชื่อเสียง และเก้ือกูลมหาวิทยาลัย 
๑.๘ สนับสนนุใหอาจารย บุคลากรไดมีโอกาสขอรับทุนตางๆอยางตอเนื่อง 
๑.๙ มีเครือขายความรวมมือดานการบริการวิจัยกับทองถ่ิน 
๑.๑๐ มีงบประมาณพรอมสนบัสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒. จุดออน (Weakness : W)  
ปจจัยภายในที่เปนผลลบกับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

๒.๑ นักศึกษาที่เขาศึกษามีระดบัผลการเรียนสูงกวาเกณฑไมมากนกั 
๒.๒ นักศึกษามีทักษะการใชภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารอยูในระดับที่ตองพฒันา 
๒.๓ บางหลักสูตรจาํนวนอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพีเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา  
๒.๔ อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย  อาจารยบรรจุใหมเพิ่มมากข้ึน  อาจารยบางสาขา 

มีประสบการณในการสอนและการประเมินผลอยูในระดับตองพัฒนา 
๒.๕ บางหลักสูตรมนีักศึกษาเลือกเรียนนอย 
๒.๖ การสื่อสารภายนอกองคกรยังไมครอบคลุมทั่วถึง 
๒.๗ จํานวนอาจารย บุคลากรที่ทําวจิัย และอัตราการเพิ่มข้ึนของนกัวิจัยใหมมีจํานวนนอย 
๒.๘ การบูรณาการองคความรูทีไ่ดจากการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนยังมีนอย 
๒.๙ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยบางเร่ืองตองปรับปรุงใหเอ้ือตอการดําเนินงาน 
๒.๑๐ หองปฏิบัติการเก่ียวกับการเรียนการสอนบางสาขาตองปรับปรุง 

 
 

๑. การวิเคราะหผลกระทบจากสภาพการณภายใน 
 



[    ]   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                                บทที ่๒  
 

     

 

๒.๑๑   
 

 

  จากการวิเคราะหสถานการณภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนโอกาส 
คือปจจัยภายนอกที่มีผลบวกกับมหาวิทยาลัย และอุปสรรคซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่มีผลลบกับมหาวิทยาลัย         
โดยจัดลําดับความสําคัญเรียงลําดับดังนี้  

๑. โอกาส (Opportunity : O)  
ปจจัยภายนอกที่มีผลบวกกับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

๑.๑ ความตองการทางดานวิชาการของชุมชนองคกรปกครองทองถ่ินในการพัฒนางานและพัฒนาชุมชน
มีมาก 

๑.๒ การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสเปดหลักสูตรที่หลากหลายและเปดหลักสูตร
ที่เปนความรวมมือกันในกลุมประเทศอาเซียน และมีเครือขายรวมมือในดานตางๆ 

๑.๓ ความตองการทางการศึกษาของประชาชนในการพัฒนาตนเองมีสูงข้ึน 
๑.๔ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 
๑.๕ การคมนาคมขยายตัวทําใหมหาวิทยาลัยเปนชุมทางสําคัญ 
๑.๖ การไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนและศิษยเกา 
๑.๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกทําใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ 
๑.๘ การทําคํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)          

ทําใหมหาวิทยาลัยสรางเสริมการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
๑.๙ ดานการบริหารจัดการการเตรียมความพรอมสูอาเซียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑๐ มีวงเงินงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
๑.๑๑ ได รับความรวมมือดานการเรียนการสอนและกิจกรรม จากเครือขายสถาบันการศึกษา                                   

ทั้งภายในประเทศ  และตางประเทศ 
๒. อุปสรรค (Threat : T)  

ปจจัยภายนอกที่มีผลลบกับมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

๒.๑ มหาวิทยาลัยคูแขงมีระบบการใหคาตอบแทนหรือประโยชนเก้ือกูลที่มากกวา ทําใหสูญเสียกําลังคน
ที่มีศักยภาพและประสบการณ 

๒.๒ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลนอย 

๒.๓ สถาบันการศึกษาคูแขงมีจํานวนมาก 
๒.๔ นโยบายทางการตลาดของมหาวิทยาลัยอ่ืน โดดเดนกวา  

๒.๕ สภาพความเปนสังคมโลกและจารีตประเพณีที่เปลี่ยนไปสงผลใหนิสิตมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

๒.๖ มหาวิทยาลัยตองใชระเบียบตางๆ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดจึงไมคลองตัวในการจัดการ 
ดานงบประมาณ 

๒.๗ สภาพของตลาดแรงงานไมสอดคลองกับคานิยมในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษา  

๒.๘ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักศึกษามาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย มีผลตอความพรอม      
ในการเรียน 

๒.๙ เครือขายที่ใหการสนับสนุนกับทางมหาวิทยาลัยมีพลังยังไมเพียงพอตอการสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
 

๒. การวิเคราะหผลกระทบจากสภาพการณภายนอก 
 

๒๔ 
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             จากขอมูลสําคัญการวิเคราะหสถานการณของปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 
             ๑.  ดานการจัดการเรียนการสอน  มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของสังคม  ทองถ่ิน 
ตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ  สนับสนุนใหมีหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ  มุงเนนการเรียนรูบนฐาน
การทํางาน  ในภาคการผลิตและสังคม เชน สหกิจศึกษา ทักษะวิชาชีพในสาขาอาชีพที่ศึกษา  และสงเสริม           
การเพิ่มขีดความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา  โดยจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       
ผานระบบออนไลน และการจัดคายภาษาอังกฤษ (English camp)  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ       
ทางวิชาชีพของอาจารยสูความเปนมืออาชีพ โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยเพื่อกาวสูตําแหนงทางวิชาการ 
การดําเนินงานดวยระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึกษา 
             ๒.  ดานการวิจัย  สงเสริมสนับสนุนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับองคกร/บริษัท  ในการพัฒนา
งานวิจัยและนําผลการวิจัย องคความรู นวัตกรรม เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  สงเสริมสนับสนุนอาจารย 
บุคลากร ในการทํางานประจํานําสูงานวิจัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการเพิ่มจํานวนนักวิจัยหนาใหม      
เพื่อขยายการทํางานวิจัยอยางกวางขวาง 
             ๓.  ดานการบริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริการวิชาการตามความตองการ           
ของบุคลากรในทองถ่ินเพื่อพัฒนาความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน ชุมชน  รวมทั้งการนําความรูจากทองถ่ินมาบูรณาการ  
ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการ       
เพิ่มความแข็งแกรงทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             ๔.  ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  มีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย          
ใหมีความสอดคลองกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของการบริหารภาครัฐ  โดยเนนการนําหลักธรรมาภิบาล               
มาใชในการบริหารมหาวิทยาลัย การปรับปรุงโครงสรางการบริหารหนวยงาน อาทิ โรงเรียนสาธิต การพัฒนา     
จัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะหนวยงานทางดานภาษา        
เพื่อความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

[๒๕] 





 บทที่ ๓ 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียง

ในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู  นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน        
หลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศ     
ในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ช่วง พ.ศ.           
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่างๆรอบด้าน จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ   

ส าหรับข้อมูลส าคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  มีดังนี้ 

 

 
 

 
 

  มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
          

 
 

 

สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย" 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

 

๒. คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
 

 

๓. ปณิธำน 
 
 

 

 

๔. เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 
 
 

 

 

๑. ปรัชญำ 
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 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี        
และมีความเป็นไทย 

 
 

  

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 
 
 

 
 

 
 

๑. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม  
๒. วิจัย สร้างองค์ความรู ้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
๓. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 

 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ข้อมูลจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนทิศทางและแนวโน้ม       
ในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้   

กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอน     
                ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน 
                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

โดยแต่ละกลยุทธ์มียุทธวิธี เป้าประสงค์ และมาตรการ ดังนี้ 
 
 
 
 

๖. วิสัยทัศน์ 
 
 
 

 

 ๗. พันธกิจ 
 
 
 
 

 

 

๘. กลยุทธม์หำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

 

 

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 
 
 
 

 

 

[๒๘] 



บทที่ ๓                                                             แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   
                                                                                                                               

     

 กลยุทธ์ที่ ๑  กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
                ให้มีคุณภำพ  

 ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ                  
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรการที่ ๑  สร้างและ/หรือปรับหลักสูตรทุกระดับให้มีความทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ     
                   อุดมศึกษาสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานทั้งในและ   
                   ต่างประเทศ 
มาตรการที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน  ทั้งภายในและ 
                   ต่างประเทศ 
มาตรการที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุนหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ  

 ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้                  
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
      มาตรการที่ ๑  สร้างระบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือจัดสิ่งอ านวยความสะดวก   
                         ในการเรียนรู ้      
      มาตรการที่ ๒  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม        
      มาตรการที่ ๓  สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน 
                         ทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

 ยุทธวิธีที่ ๓  พัฒนา  ผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการตามพันธกิจเพื่อผลิตและส่งเสริมครู  บุคลากร       
                 ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

                  มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา 
                                    สู่ความเป็นเลิศ                                      
                  มาตรการที่ ๒  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ  พัฒนาครูและ 
                                    บุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 
เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะมีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย  
      มาตรการที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย โดยเน้น 
                        กิจกรรมทักษะชีวิต อนุรักษ์ความเป็นไทย การสร้างเสริมสุขภาพ จิตสาธารณะ  
                        คุณธรรม  ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ                    
      มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ด้านทักษะภาษา  การสื่อสาร ทักษะชีวิต 
                         และการท างานร่วมกับผู้อื่น       
      มาตรการที่ ๓  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า        

 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร 
เป้าประสงค์  อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
      มาตรการที่ ๑  เร่งรัด พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางวชิาการ และความสามารถในการสอน 
                        สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุน 
                        การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 

[๒๙] 
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      มาตรการที่ ๒  เร่งรัด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ 
                        และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะในการท างาน ยกย่อง เชิดชู ผู้เป็นแบบอย่าง 
                        ทั้งด้านคุณภาพการท างาน และคุณธรรมจริยธรรม        

                 มาตรการที่ ๓  พฒันาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒   กำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนงำนวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค ์
 ยุทธวิธีที่ ๑  เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

เป้าประสงค์  ๑ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 
     ๒ ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

มาตรการที่ ๑  ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบการติดตาม 
                  ประเมินผล มุ่งเป้าหมายสู่การเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 ยุทธวิธีที่ ๒  ยกระดับศักยภาพนักวิจัย 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความรู้ 
      มาตรการที่ ๑  กระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยทุกระดับ  สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ 
      มาตรการที่ ๒  อบรมพัฒนาทักษะการท างานวิจัยแบบมืออาชีพ และการสร้างเครือข่ายการวิจัย  
                        และเครือข่ายแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย 

 ยุทธวิธีที่ ๓  สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา   
                 การจดสิทธิบัตร และการสร้างระบบบริหารงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อน าสู่มาตรฐานสากล    
      มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
      มาตรการที่ ๒  ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร  และการสร้างระบบบริหารงานวิจัย 
                         เชิงสร้างสรรค์เพื่อน าสู่มาตรฐานสากล 

 ยุทธวิธีที่ ๔  เผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  และการน าไปใช้ประโยชน์   
      มาตรการที่ ๑  สร้างระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
      มาตรการที่ ๒  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
      มาตรการที่ ๓  สร้างความร่วมมือและพัฒนาเวทีเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๓   กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธวิธีที่ ๑  สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                    และยั่งยืน 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเปน็แหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
      มาตรการที่ ๑  พัฒนาการบริการวิชาการตามระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
                         ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 

                 มาตรการที่ ๒  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา  
                                    การเรียนการสอน และการวิจัย 
                 มาตรการที่ ๓  พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                                    และองค์กรภายนอก 
 
 

[๓๐] 
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 กลยุทธ์ที่ ๔  กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ปลูกจิตส ำนึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสำน 
                      โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 ยุทธวิธีที่ ๑  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเปน็ศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวฒันธรรม 

มาตรการที่ ๑  พัฒนาองค์ความรูท้างวัฒนธรรม 
มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ศึกษา วิจัย และรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม 
                  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
มาตรการที่ ๓  ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม  
                  และสร้างเครือข่ายที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
มาตรการที่ ๔  จัดท าวารสารวชิาการและเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม 

 ยุทธวิธีที่ ๒  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม 
      มาตรการที่ ๑  สร้างคุณคา่ทางสังคมและสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทนุทางวัฒนธรรม สนับสนุน 
                        การท่องเที่ยว การบริการและสง่เสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 ยุทธวิธีที่ ๓  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีการจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                พอเพียงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
      มาตรการที่ ๑  สร้างโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่อง   
                        มาจากพระราชด าริ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม 
                        การเรียนการสอนและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี และการพัฒนา 
                    วิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี และมีระบบและกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้ 
                 ด้านดนตรี และมีเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล 

                 มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ด้านดนตรีที่น าไปสู่การอนุรักษ์ เผยแพร่  
                                   และปรับประยุกต์ใช้ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                 มาตรการที่ ๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 
                                   สู่มาตรฐานสากล  
                 มาตรการที่ ๓  ให้บริการวิชาการด้านดนตรีโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น  
                                   ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
   กลยุทธ์ที่ ๕  กำรเพิ่มสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยด้วยหลักธรรมำภิบำล                 

 ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ 
มาตรการที่ ๒  พัฒนามาตรฐาน แผนงาน การเงินและงบประมาณ และระบบบัญชตี้นทนุ              

 ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร 
                    อย่างมีคุณภาพ 

           เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารองค์กร 
                            อย่างมีคุณภาพ 

[๓๑] 
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      มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านไอที (IT-Infrastructure) 
                         และความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
      มาตรการที่ ๒  พัฒนาการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 ยุทธวิธีที่ ๓  สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                    และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 

เป้าประสงค์  บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      มาตรการที่ ๑  บริหารจัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่าเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และคุณภาพชีวติ 

 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
                    คุณภาพ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีวฒันธรรมคุณภาพ 
                 มาตรการที่ ๑  พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
                                    ให้มีคุณภาพ   
                 มาตรการที่ ๒  สร้างเครือข่ายด้านการประกนัคณุภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
                                    เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับนานาชาติ 

 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีหนว่ยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 
      มาตรการที่ ๑  จัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต อาจารย์ และบุคลากรดา้นภาษา 
      มาตรการที่ ๒  จัดตั้งหน่วยงานดา้นการบริหารรายได้/ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
      มาตรการที่ ๓  จัดตั้งหน่วยฝึกปฏิบัติการวชิาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวด ี

 
 
 
                                     

 
 

[๓๒] 



 

๙.  ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

๑๐.  แผนที่กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรการสากล 
 

บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะภาษา 
การสื่อสาร และมีจติสาธารณะ     
เป็นที่โดดเด่นยอมรับของสังคม 

องค์ความรู้จากการวจิัย            
ได้รับการยอมรับและใช้ประโยชน์ได้  
ในการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลยัเป็นศูนย์กลาง               
องค์ความรู้ด้านดนตรี   
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ชุมชนและสังคม 

องค์กรมีสมรรถนะในการบริหาร
จัดการ เป็นองค์กรคุณภาพ            
มีความแข็งแกร่งด้านความเป็นผู้น า 

 -บัณฑิตมีงานท า เป็นท่ีต้องการ  
ของตลาดแรงงานและสังคม 
-ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
มีศักยภาพ มีคณุภาพชีวิตพร้อม
พัฒนาองค์กร 

องค์ความรู้ ผลงานวิจัย            
และผลงานวิชาการ มีคณุภาพ   
ได้รับการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ 

ผลงานด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม    
มีความหลากหลายและมีมลูค่า 
พร้อมเผยแพร่สูส่ังคม 

มหาวิทยาลยัไดร้ับการยอมรับ      
ในประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
มาตรฐานคุณภาพ และ           
ความแข็งแกร่งในความเป็นผู้น า 

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ 

ปร
ะส

ิทธ
ผิล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ  พัฒนาหลักสตูร กระบวนการ
เรียนรู้    คุณลักษณะบณัฑิต   
การสร้างองค์ความรู้ด้านภาษา
และศักยภาพบุคลากร 
 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ฐานข้อมูลและการเผยแพร่
งานวิจัยและงานวิชาการ 
 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านดนตรี 
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบ            
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม  

พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ  
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ
จัดการความรู้ แนวทางการพัฒนางาน 
และวัฒนธรรมคณุภาพ 
 

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

ร  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพ สมรรถนะ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

การสร้างระบบเครือข่าย        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
การจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน ์                
ต่อการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

-การพัฒนาระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรม 
-การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ    
กับองค์กร หน่วยงาน บุคคล 

-การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           
และระบบสารสนเทศ 
-การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
-การสร้างวัฒนธรรมคณุภาพ 



  บทที่ ๔ 
 กลยุทธ ์ยุทธวิธี เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด                

และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 

 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ นั้น มุ่งเน้นที่จะให้บรรลุการเป็นมหาวิทยาลัย

คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก ๕ ประการ โดยในแต่ละกลยุทธ์มียุทธวิธี ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 
 ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ 
 ยุทธวิธีที่ ๓  พัฒนา ผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 
 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 ยุทธวิธีที่ ๑  เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
 ยุทธวิธีที่ ๒  ยกระดับศักยภาพนักวิจัย 
 ยุทธวิธีที่ ๓  สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 ยุทธวิธีที่ ๔  เผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 

             กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธวิธีที่ ๑  สร้างองค์ความรูใ้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา 

              อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน 
                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ยุทธวิธีที่ ๑  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 ยุทธวิธีที่ ๒  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม                
 ยุทธวิธีที่ ๓  สบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                   
 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี  

              และการพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล 
              กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร  

               อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธวิธีที่ ๓  สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

              และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
 ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้าง 

              วัฒนธรรมคุณภาพ 



       แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                              บทที่ ๔ 
                   

 

 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล 
                ส าหรับเป้าประสงค์  มาตรการ ตัวชี้วัด ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานและผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน 
ในแต่ละยุทธวิธี ดังนี้ 

[๓๖] 



 
 

 

  
  
 

กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
 ยุทธวิธีที ่๑  พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

     มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร  
ท่ีได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ 

๑. สร้างและ/หรือปรับหลักสูตรทุก
ระดับให้มีความทันสมัย  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
สอดคล้องตามความต้องการ    
ของผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงาน
ท้ังในและต่างประเทศ 
 
 

๑. ระบบและกลไกการสร้าง
และ/หรือปรับปรุงหลักสูตร 
๒. ร้อยละของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี             
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา  
๓. ร้อยละของหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา          
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
๔. คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๕. ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานท า/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ   
ภายใน ๑ ปี 
๖. ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ 
 
ร้อยละ 

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
 
 

ร้อยละ 
 
 

 
ร้อยละ 

 

๕ 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

 ๓.๕๑ 
 

 
๙๖ 

 
 

 
๘๐ 

๕ 
 
๑๐๐ 

 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 

 ๓.๕๑ 
 
 

๘๐ 
 
 

 
๙๐ 

๕ 
 
๑๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

 ๓.๕๑ 
 
 

๘๐ 
 

 
 
๑๐๐ 

๕ 
 
๑๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

 ๓.๕๑ 
 
 

๘๐ 
 
 

 
๑๐๐ 

๕ 
 
๑๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

 ๓.๕๑ 
 
 

๘๐ 
 
 

 
๑๐๐ 

๕ 
 
๑๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

 ๓.๕๑ 
 
 

๘๐ 
 
 

 
๑๐๐ 

- คณะ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
- ส านักวิเทศสัมพันธฯ์ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ  จ าแนกตามกลยุทธ์และยุทธวิธี 

 



 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

๒. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะ
เครือข่ายความร่วมมือ            
กับหน่วยงานท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

๑. ร้อยละของหลักสูตร      
ท่ีมีความร่วมมือ            
กับหน่วยงานภายนอกท้ังใน
และต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕  

๓. ส่งเสริม สนับสนุนหลักสูตร 
สองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ 
 

๑. จ านวนหลักสูตร       
สองภาษา/หลักสูตร
นานาชาติ 

จ านวน N/A - - ๑ ๒ ๓ 

 
 ยุทธวิธีที ่๒  พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้  

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
     มหาวิทยาลัยมีระบบ         
การเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐาน 
ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

๑. สร้างระบบการเรียนการสอน  
ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ  
จัดส่ิงอ านวยความสะดวก         
ในการเรียนรู้ 

๑. ระบบและกลไก        
การจัดการเรียนการสอน 
 
 

ระดับ 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

- คณะ 
- ส านักวิทยบริการฯ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

๒. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา             
เพื่อการจัดการเรียนการสอน    
อย่างเหมาะสม 
 

๑. ระบบและกลไกส่งเสริม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อการจัด     
การเรียนการสอน 
 
 
 

ระดับ 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 



 
 

 

เปาประสงค 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(๒๕๕๗) 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 ๓. สนับสนุนการผลิตผลงาน        
ท่ีมีคุณภาพของนักศึกษาทุกระดับ 
สงเสริมการเผยแพรผลงาน      
ทางวิชาการ และการตีพิมพ
เผยแพรผลงาน 

๑. ผลงานท่ีมีคุณภาพ    
ของนักศึกษาระดับ   
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 
๒. ผลงานของนักศึกษา 
และผูสําเร็จการศึกษา      
ในระดับปริญญาเอก        
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร   
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 
 

๑ 
 
 

๑ 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 

๕ 

๑๐ 
 
 

๑๐ 

๑๐ 
 
 

๑๐ 

๑๐ 
 
 

๑๐ 

 

 

• ยุทธวิธีที่ ๓   พัฒนา  ผลิตและสงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ    

เปาประสงค 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(๒๕๕๗) 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

     มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต
และใหบริการวิชาการตามพันธกิจ 
เพ่ือผลิตและสงเสริมครู            
บุคลากรทางการศึกษา           
สูความเปนเลิศ    
 

๑. พัฒนาระบบและกลไก         
ในการผลิตและสงเสริมครู 
บุคลากรทางการศึกษา              
สูความเปนเลิศ    

๑. จํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและวิชาชีพ
อื่นๆ ท่ีไดรับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

จํานวน ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - คณะ 
- สํานักวิเทศสัมพันธฯ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันภาษา 
 
 

 



 

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 ๒. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
ในการจัดการศึกษาและวิชาชีพ
อื่นๆ  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับหน่วยงาน     
และสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ        
ในการสร้างเครือข่าย    
ความร่วมมือ 

ระดับ ๓ ๓ 
 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

 

 
 ยุทธวิธีที่ ๔   การสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
     บัณฑิตมีคุณลักษณะ 
มีจิตสาธารณะ               
ทักษะการสื่อสารดี             
และมีความเป็นไทย  

๑. สนับสนุน ส่งเสริม            
และพัฒนาการจัดกิจกรรม   
พัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย                
โดยเน้นกิจกรรมทักษะชีวิต  
อนุรักษ์ความเป็นไทย            
การสร้างเสริมสุขภาพ             
จิตสาธารณะ คุณธรรม       
ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ       
ในการจัดกิจกรรม     
พัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ระดับ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส า นั ก กิ จ ก า ร นิ สิ ต
นักศึกษา 
 
 
 

๒. ระบบและกลไก       
การสนับสนุน ส่งเสริม    
และพฒันาการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตนักศึกษา 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

  



 
 

 

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
 ๒. ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนานิสิต 

นักศึกษา ด้านทักษะภาษา       
การสื่อสาร ทักษะชีวิต          
และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ       
ในการจัดกิจกรรมท่ีมีนิสิต
นักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนา
ด้านทักษะภาษาการสื่อสาร   
ทักษะชีวิต  และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส า นั ก กิ จ ก า ร นิ สิ ต
นักศึกษา 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ        
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
 
 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ        
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส า นั ก กิ จ ก า ร นิ สิ ต
นักศึกษา 



 

 ยุทธวิธีที่ ๕  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร 

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
    อาจารย์และบุคลากร     
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ     
สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

๑. เร่งรัด พัฒนาอาจารย์         
ให้มีศักยภาพทางวิชาการ       
และความสามารถในการสอน 
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ และสนับสนุน      
การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

๑. อาจารย์ประจ าสถาบัน  
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
๒. อาจารย์ประจ าสถาบัน  
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

๒๑.๗๕ 
 

๒๒.๕๙ 

๒๕ 
 

๓๐ 

๓๐ 
 

๔๐ 

๓๕ 
 

๕๐ 

๔๐ 
 

๖๐ 

๔๕ 
 

๖๐ 

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

๒. เร่งรัด พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารทุกระดับและพัฒนา
บุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะ   
ในการท างาน  ยกย่อง เชิดชู       
ผู้เป็นแบบอย่างทั้งด้านคุณภาพ
การท างาน  และคุณธรรม
จริยธรรม  
 
 

๑. ระบบการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากร  
สายสนับสนุน 

ระดับ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๓. พัฒนาระบบสวัสดิการ      
และสิทธิประโยชน์ 

๑. ระบบความพึงพอใจ   
ของบุคลากรเกี่ยวกับ   
ระบบสวัสดิการและ      
สิทธิประโยชน์ 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย N/A ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู ้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์
 ยุทธวิธีที่ ๑  เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(๒๕๕๗) 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย    
และนวัตกรรม 
๒. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๑. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ด้านการบริหารงานวิจัย   และ 
พัฒนาระบบการติดตาม 
ประเมินผล   มุ่งเป้าหมาย         
สู่การเพิ่มท้ังปริมาณและคุณภาพ 

๑. ระบบและกลไก       
การบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๒.  เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 
 ยุทธวิธีที่ ๒  ยกระดับศักยภาพนักวิจัย 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

     มหาวิทยาลัยมี เครื อข่ าย
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และต่อยอดความรู้ 
 

๑. กระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัย   
ทุกระดับ และการสนับสนุน    
และสร้างแรงจูงใจ 

๑.  เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๒. อบรมพัฒนาทักษะ 
การท างานวิจัยแบบมืออาชีพ   
และการสร้างเครือข่ายการวิจัย
และเครือข่ายแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัย 
 
 
 
 

๑.  จ านวนเครือข่าย      
การท างานวิจัย 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 



 

 ยุทธวิธีที่ ๓  สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

    มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
การส่งเสริมและให้ความรู้ 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา   
การจดสิทธิบัตร และการสร้าง
ระบบบริหารงานวิจัย 
เชิงสร้างสรรค์เพื่อน าสู่
มาตรฐานสากล    
 

๑.  ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ 

๑. ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
๒. ระบบและกลไก        
การจัดการความรู้        
จากงานวิจัยหรือ            
งานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 

ระดับ 

๕ 
 
 

N/A 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 

๕ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒.  ให้ความรู้ด้านทรัพย์สิน     
ทางปัญญา การจดสิทธิบัตร    
และการสร้างระบบบริหารงานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์   เพื่อน าสู่
มาตรฐานสากล 

๑. งานวิจัยหรือ             
งานสร้างสรรค์               
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ N/A ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

 



 
 

 

 ยุทธวิธีที่ ๔  เผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(๒๕๕๗) 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
     มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
การส่งเสริม  การเผยแพร่
ผลงานวิจัย   และการน าไป     
ใช้ประโยชน์   
 

๑.  สร้างระบบและกลไก 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

๑. ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  
๒. งานวิจัยหรือ           
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไป      
ใช้ประโยชน์  
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ระดับ 

๑๐ 
 
 

๕ 

๑๕ 
 
 

๕ 

๒๐ 
 
 

๕ 

๒๕ 
 
 

๕ 

๓๐ 
 
 

๕ 

๓๕ 
 
 

๕ 

- คณะ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๒.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ        
ในการจัดท าฐานข้อมูล      
ในการท าวิจัย 
 
 
 
 

ระดับ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๓.  สร้างความร่วมมือและ    
พัฒนาเวทีเผยแพร่ผลงานในระดับ
นานาชาติ 

๑ . งานวิจัยหรือ          
งานสร้างสรรค์               
ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ 

 



 

กลยุทธ์ที่ ๓   การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
 ยุทธวิธีที่ ๑  สร้างองค์ความรูใ้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

     มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้พร้อมให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ  

๑. พัฒนาการบริการวิชาการ   
ตามระบบกลไกการบริการวิชาการ
แก่สังคมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์    
ต่อสังคม 

๑. ระบบและกลไก 
การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 
๒. จ านวนโครงการ 
แบบให้เปล่า/เกิดรายได ้
 
 

ระดับ 
 
 

โครงการ 
 

๕ 
 
 

๒๑ 
 

๕ 
 
 

๑๐ 
 
 

๕ 
 
 

๑๐ 
 

๕ 
 
 

๑๐ 
 

๕ 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๕ 
 
 

๑๕ 
 

- คณะ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิทยบริการฯ 

๒. มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ      
ให้บริการวิชาการมาใช้            
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

๑. จ านวนโครงการ                  
ท่ีน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้ 
บริการวิชาการมาใช ้       
ในการพัฒนาการเรียน    
การสอน และการวิจัย 
 

ร้อยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐   ๘๕ 

๓. พัฒนาการบริการวิชาการ    
เพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
องค์กรภายนอก 
 
 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ        
ในการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
องค์กรภายนอก 
 
 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๔   การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 ยุทธวิธีที่ ๑   มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(๒๕๕๗) 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
     มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
 

๑. พัฒนาองค์ความรู้            
ทางวัฒนธรรม 

๑. ระบบและกลไก        
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน         
ให้ศึกษา วิจัย และรวบรวม     
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๓. ส่งเสริมการจัดโครงการ/
กิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม และสร้างเครือข่าย
ท่ีเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
 
 

๑. การพัฒนาสุนทรียภาพ    
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๔. จัดท าวารสารวิชาการ       
และเผยแพร่องค์ความรู้           
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 

๑. จ านวนฐานข้อมูล
งานวิจัย และเอกสาร
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 

จ านวน
ฐานข้อมูล
/เอกสาร
เผยแพร่ 

๕ ๗ ๗ ๙ ๙ ๙ 

 



 

 ยุทธวิธีที่ ๒   เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม    

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

     มหาวิทยาลัยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางวัฒนธรรม 
 
 

๑. สร้างคุณค่าทางสังคม        
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ด้วยทุนทางวัฒนธรรม   สนับสนุน
การท่องเท่ียว การบริการและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม             
ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

๑. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม   
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ 

๕ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ - คณะ 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 ยุทธวิธีที่ ๓   สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์ 
 

มาตการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

      มหาวิทยาลัยมีการจัดท า
โครงการอันเน่ืองมาจาก      
แนวพระราชด าริและ         
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๑. สร้างโครงการตามหลัก    
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ส่งเสริมและสืบสานโครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนและเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม อันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชด าริ 
 
      
 

๑. จ านวน โครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริม         
และสืบสานโครงการ      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง           
ในการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอน  
      

จ านวน
กิจกรรม 

๕ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ - คณะ 
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 



 
 

 

 ยุทธวิธีที่ ๔   สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี และการพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
      มหาวิทยาลัยมีสถาบัน
เฉพาะทางด้านดนตรี         
และมีระบบและกลไก            
ในการพัฒนาองค์ความรู้      
ด้านดนตรี และมีเครือข่าย     
ในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี  
สู่มาตรฐานสากล 

๑. ส่งเสริมให้มีระบบ          
การจัดการความรู้ด้านดนตรี        
ท่ีน าไปสู่การอนุรักษ์ เผยแพร่   
และปรับประยุกต์ใช้ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 
 

๑. ผลการน าความรู้       
ไปสู่การอนุรักษ์เผยแพร่  
และประยุกต์ใช้ระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

ระดับ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- วิทยาลัยการดนตรี 
 

๒. ส่งเสริม  สนับสนุน          
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ   
ในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี          
สู่มาตรฐานสากล  
 
 
 
 

๒. จ านวนเครือข่าย        
ในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 

จ านวน
เครือข่าย 

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๓. ให้บริการวิชาการด้านดนตรี 
โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ
ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ   
และนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

๓. ระดับความส าเร็จ       
ในการให้บริการวิชาการ 
ด้านดนตรี 
 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 



 

กลยุทธ์ที่ ๕   การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล   
 ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

    มหาวิทยาลัยมีระบบบริหาร
จัดการที่เอื้อต่อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ 
 
 

๑. พัฒนาระบบและกลไก     
การบริหารจัดการ                
เพื่อความเป็นเลิศ 

๑.  ระดับความส าเร็จ     
ของระบบริหารจัดการ
องค์กร 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - ส านักงานอธิการบดี 
 

๒.  พัฒนามาตรฐาน แผนงาน 
การเงินและงบประมาณ และระบบ
บัญชีต้นทุน 

๑.ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ และระบบ
บัญชีต้นทุน 

ระดับ ๓ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

 
 ยุทธวิธีที่ ๒   พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

  มหาวิทยาลัยมปีระสิทธิภาพ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหาร
องค์กรอย่างมีคุณภาพ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอที (IT-Infrastructure)    
และความร่วมมือด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

๑. ระดับความส าเร็จ       
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

ระดับ ๓ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ - ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

๒.  พัฒนาการสื่อสาร           
และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

๑.ระดับความส าเร็จ         
ในการสื่อสารภายใน – 
ภายนอกองค์กร           
และการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 
 

ระดับ ๓ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ - ส า นักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ 



 
 

 

 ยุทธวิธีที่ ๓   สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร   

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

   บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

๑. บริหารจัดการพื้นท่ี             
ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า       
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิต 
 
 

๑.  ระดับความส าเร็จ       
ในการบริหารจัดการพื้นท่ี 

ระดับ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - ส านักงานอธิการบดี 
 

 

  ยุทธวิธีที่ ๔   สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ     

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

   มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม  
คุณภาพ 
 
 

๑. พัฒนาระบบและกลไก        
การประกันคุณภาพการศึกษา   
ท้ังภายในและภายนอก             
ให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 

๑.  ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
๒.  ระดับความส าเร็จ       
ในการเตรียมการใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษา         
เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 

ระดับ 

๕ 
 
 

๓ 

๕ 
 
 

๓ 

๕ 
 
 

๔ 

๕ 
 
 

๔ 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 

๕ 

- งานประกันคุณภาพ 



 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 ๒.  สร้างเครือข่ายด้าน 
การประกันคุณภาพท้ังภายใน   
และภายนอกองค์กร             
เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้าง
คุณภาพระดับนานาชาติ 
 
  
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ 
ในการสร้างเครือข่าย 
ด้านการประกันคุณภาพ 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

 
 ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล   

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

   มหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันสู่ระดับสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดต้ังหน่วยงานเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพนิสิต อาจารย์ และ
บุคลากรด้านภาษา 
 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดต้ังหน่วยงาน 
ด้านภาษา 

ระดับ 
 

N/A ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักกิจการนิสิตฯ 
-ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 



 
 

 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒๕๕๗) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 ๒. จัดต้ังหน่วยงาน               
ด้านการบริหารรายได้/
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดต้ังหน่วยงาน   
ด้านบริหารรายได้/
ผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

ระดับ N/A - ๓ ๔ ๕ ๕ - ส านักงานอธิการบดี 
 

๓. จัดต้ังหน่วยฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพสระยายโสม ในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 
 
 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จ       
ในการจัดต้ังหน่วยฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ         
สระยายโสม  ในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทอง   
ทวารวดี 
 

ระดับ ๓ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ - คณะ 
- ส านักงานอธิการบดี 
- หน่วยฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพสระยายโสม      
ในโครงการพัฒนา     
วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 
 

 
 
 
 
 





 

 บทที่ ๕ 
2การควบคุม ติดตาม และกํากับใหเปนไปตามกลยทุธ 

           

หลังจากการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และไดนํา    
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติแลว  จําเปนตองมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
นอกจากนี้ยังเปนการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดข้ึนในชวงระยะเวลาการดําเนินการตามแผน  และเปนการผลักดันและ
เรงรัดใหหนวยงานดําเนินงานตามโครงการ/แผนงานตางๆใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทาง     
ในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ดังนี้ 

 
 

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

 
 

 

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

 
             เปนการประเมินดานความสําเร็จของแผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏ            
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธที่ เ ก่ียวของ พรอมทั้งรายงาน                

๒. การวัดผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
 

๑. การวัดผลการดําเนินงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
 

๓. การติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ 
 



[๕๖]    แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒                                                      บทที่ ๕                                                                                                                       
                                                                                                                                  

     

 

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

๔. การกํากับการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

     ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ก 
   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน 
   และจัดทําแผนกลยุทธฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ข 
รายละเอียดตัวชีวั้ด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 





 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (สกอ.) 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
           

 
การจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ได้มี                  

การประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เทคนิค SWOT 
Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลส าคัญสู่การก าหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธวิธี 
เป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัด โดยแต่ละกลยุทธ์ได้ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไว้เพื่อ         
การติดตามประเมินผล 

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

 
กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 
เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ 
  มาตรการที่ ๑  สร้างและ/หรือปรับหลักสูตรทุกระดับให้มีความทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ     
                             อุดมศึกษา สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานทั้งในและ   
                             ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด 
๑. ระบบและกลไกการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตร 
๒. ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  
๓. ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
๔. คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี
๖. ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความพร้อมของสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
ตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 
     

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (มบส.) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด   โดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา   
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
หรือ สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ       
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุง   ที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ให้ยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐            
ของตัวชี้วัดที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ๑  ข้อ๒ และข้อ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ๔ กรณีหลักสูตร    
ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ๓ ผ่านเกณฑ์ การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

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 
 
 
 
 
 

สูตรการค านวณ   

ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา 

= 
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี            

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด           

 
 

[๗๒]      
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ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (มบส.) 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
 
 
 

 
 

 
 

สูตรการค านวณ   

ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา        
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา 

= 
จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา         

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาทั้งหมด 

 
 
 

 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ซึ่งครอบคลุม  
ผลการเรียนรูอ้ยา่งน้อย ๕ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
 
สูตรการค านวณ 
 
  คะแนนทีไ่ด ้=     
 
 
ข้อมูลประกอบ 
  จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิตจะต้องไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของจ านวนบณัฑิต  
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 
 

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
 

[๗๓]      
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ตัวชี้วัดที่ ๕  รอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สกอ.) 
 
 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
          X ๑๐๐ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
                บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้งาน
ท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต   
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้
เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน    
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่ หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่ารอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณค่ารอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ีตามสูตร 
 
 
 
 
 
 การค านวณค่าร้อยละนีไ้ม่น าบณัฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้ว            
แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได'ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
คะแนนทีไ่ด ้=     
 
 
 
หมายเหตุ  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

[๗๔]      

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี
                             X ๕ 

๑๐๐ 

 



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๖  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
 
 
 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ในแบบ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
  ค่าร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดให้เป็นระดับ ๑ = ร้อยละ ๘๐ 
  ค่าร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน ๐ = ไม่เกินรอ้ยละ ๘๐ 
 
สูตรการค านวณ 
                     ๑) ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 
 
 
 
 
 

                     ๒) น าค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาค านวณคะแนนดังนี้ 
                   ๒.๑) ค่ารอ้ยละ ๑๐๐   คิดเป็น ๕ คะแนน 
                   ๒.๒) ค่ารอ้ยละ ๘๐   คิดเป็น ๑ คะแนน 
                   ๒.๓) ค่ารอ้ยละไม่เกินรอ้ยละ ๘๐  คิดเป็น ๐ คะแนน 
                   ๒.๔) ค่ารอ้ยละที่มากกว่า ๘๐ และไม่เกินรอ้ยละ ๑๐๐ ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
        คะแนนที่ได้ = ๑+ ๐.๒ (ค่ารอ้ยละที่ค านวณได้จากข้อ ๑ – ๘๐) 
หมายเหตุ   ๐.๒ หมายถึง สัดส่วนของระดับ ๔ โดยคิดจากร้อยละระหว่าง ๘๐ ถึง ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

จ านวนตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง 
                                                                         X ๑๐๐ 

จ านวนตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ 

[๗๕]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ 
 

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จํานวนหลักสูตรภาษาตางประเทศ/หลักสูตรนานาชาต ิ(มบส.) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ (มบส.) 
 

             มาตรการที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายใน 
และตางประเทศ   
             ตัวชี้วัด 
                     ๑.  รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ   
             มีรายละเอียด ดังนี ้
 
 
 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด   
         หลักสูตรที่มีความรวมมือกับกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ   มีหลายลักษณะ          
ทั้งการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน และรวมกันใหปริญญา หลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการรวมมือกัน       
ในการจัดการเรียนการสอน และ/หรือ หลักสูตรที่มีการพัฒนานักศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ   

รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือ 
กับตางประเทศ 

= 
จํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมอื 

กับตางประเทศ X ๑๐๐ 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

  
 
             มาตรการที่ ๓  สงเสริม สนับสนุนหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ                               
             ตัวชี้วัด 
                      ๑.  จํานวนหลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรนานาชาต ิ
              มีรายละเอียด ดังนี ้
 
 
 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด   
                   ๑.  หลักสูตรภาษาตางประเทศ หมายถึง หลักสตูรภาษาตางประเทศทุกภาษา  
ที่ใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ 
                   ๒.  หลักสูตรนาชาติ หมายถึง หลักสตูรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปดโอกาสใหใชภาษา     
เปนสื่อในการเรียนการสอนไดทกุภาษา รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาได  
 
เกณฑมาตรฐาน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนหลักสูตร 
๑  

จํานวนหลักสูตร 
๒  

จํานวนหลักสูตร 
๓  

จํานวนหลักสูตร   
๔  

จํานวนหลักสูตร   
๕  

 
 
 

[๗๖]      



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
 
 

ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
              มาตรการที่ ๑  สร้างระบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                                หรือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้    
               ตัวชี้วัด 
                     ๑.  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน                      
              มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
   พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อม ของสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
ตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตร              
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด            
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา                  
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และ         
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา    
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
หรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ        
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐            
ของตัวชี้วัดที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔ กรณีหลักสูตร   

[๗๗]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 
     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกสง่เสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือการจัดการเรียนการสอน (มบส.) 

ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์ การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

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 

 
 
             มาตรการที่ ๒  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
             ตัวชี้วัด 
                    ๑.  ระบบและกลไกส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอน              
             มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
   สื่อนวัตกรรมการสอน แหล่งเรียนรู้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ ที่สามารถใช้ในการเรียนรู้         
ของผู้เรียน การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการสอน แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง การจัดหาอ านวย
ความสะดวกและการดูแลสื่อนวัตกรรมการสอนและแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์         
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ตลอดจนการจัดบรรยากาศทางวิชาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้             
และกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑. มีระบบกลไกในการให้การสนับสนุน 
๒. มีการเผยแพร่แนวทางการให้การสนับสนุนแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ผู้ใช้บริการทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยมีคะแนน                     

ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
๔. มีการปรุงแนวทางการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
๕. มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

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 
 
 
 

[๗๘]      



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

ตัวบ่งชี้ที ่๑  ผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับปรญิญาโท/ปริญญาเอก (สกอ.) 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
            X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

             มาตรการที่ ๓  สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการเผยแพร่ 
                              ผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
             ตัวชี้วัด 

๑. ผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 
 ๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

             มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

  
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
                 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบ               
ที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อยา่งเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา        
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
                 ๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพรต่่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 
 

 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
คะแนนทีไ่ด ้=     
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
          X ๕ 

๔๐ 
 

[๗๙]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 
     

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๑๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน         
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น   
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

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

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ     
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ 

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

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

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

                   ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน                  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผลงานวิจัยที่มชีื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตวับ่งชีน้ี้แล้ว สามารถน าไปนบัในตัวบ่งชี้ 
     ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
 ๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนัน้ๆ 
 ๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

[๘๐]      



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

ตัวบ่งชี้ที ่๒  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (สกอ.) 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
                  X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 

 
 
 

                การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัย  
เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้ เพื่อจัดท า
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
                  ๑. ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพรต่่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

  
                  ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนทีไ่ด ้=     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๘๑]      

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
                                                                      X ๕ 

๘๐ 
 



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 
     

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน        ทางวิชาการ  พ.ศ.๒๕๕๖ แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น    การทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ    การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

              การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)      
และเมื่อได้รับการตอบรับและตพีิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
               ผลงานสรา้งสรรคท์ุกชิ้นต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกวา่ ๓ คน                
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว  สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้                
    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 ๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนัน้ๆ 
 ๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตวับ่งชี้นี้  

[๘๒]      



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑   จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ                            
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (มบส.) 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (มบส.)  
 
 
 

ยุทธวิธีที่ ๓  พัฒนา  ผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการตามพันธกิจเพื่อผลิตและส่งเสริมครู  
                บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
            มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
            ตัวชี้วัด 
                  ๑. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตาม 
                      มาตรฐานวิชาชีพ                 
            มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
  
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพันธกิจในการพัฒนาแก้ปัญหาและชี้น าช่วยเหลือสังคม

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้และนักวิชาการที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละคณะ             
มีองค์ความรู้เฉพาะ มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีแหล่งเรียนรู้และบุคลากร/นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือ
พัฒนาสถานศึกษาระดับต่างๆ ตลอดจนแวดวงการศึกษาทั้งในส่วนหน่วยงานและกิจกรรมส่งเสริม 

 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวน ๑,๐๐๐ คน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวน ๑,๕๐๐ คน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวน ๒,๐๐๐ คน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวน ๒,๕๐๐ คน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวน ๓,๐๐๐ คน 
 
 
             มาตรการที่ ๒  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ  พัฒนาครู 
                               และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ   
             ตัวชี้วัด 
                    ๑.  ระดับความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ                        
             มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศที่ร่วมมือกัน

จัดการศึกษาและ/หรือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 

[๘๓]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 
     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา (มบส.) 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
                         ๑. มีระบบกลไกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
                  ๒. มีการวางแผนด าเนนิการ ติดตามผลและปรบัปรุงการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
                  ๓. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในประเทศ 
                  ๔. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในประเทศ 
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ 
 
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 

 
 
ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 
เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะมีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย  
             มาตรการที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา  การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย   
                               โดยเน้นกิจกรรมทักษะชีวิต อนุรักษ์ความเป็นไทย การสร้างเสริมสุขภาพ จิตสาธารณะ 
                               คุณธรรม  ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          ตัวชี้วัด 
                   ๑.  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
                   ๒.  ระบบและกลไกการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา   
             มีรายละเอียดดังนี้ 
  
  
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 กิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษามีหลากประเภท การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการร่วมกัน มีการประเมินผลการท างานและน าผลมาใช้ในการพัฒนางาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
                         ๑. มีการจัดท าแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสตินักศึกษา 
                   ๒. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสาร การอนุรักษ์ความเป็นไทย 
                   ๓. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกรักบา้นสมเด็จ 
                   ๔. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
                   ๕. มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
                   ๖. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรักชาตแิละเทิดทูนสถาบนั 
                   ๗. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมข้อ ๒ – ๖  และน าผลมาใช้ในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป 
 
 

[๘๔]         



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระบบและกลไกการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนกัศึกษา (มบส.) 
 

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 
๔-๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖-๗ ข้อ 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนดคุณลักษณะส าคัญของนิสิตนักศึกษาไว้ดังนี้         

“มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย” คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส าคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ และสาขาวิชา จะต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให้นิสิตนักศึกษา
มีคุณลักษณะดังกล่าว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑. มีระบบกลไกการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานิสิตนักศึกษา 
๒. นิสิตนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของนิสิตนักศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ 
๓. นิสิตนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของนิสิตนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
๔. นิสิตนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของนิสิตนักศึกษา ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
๕. มีการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๘๕]         



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 
     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมที่มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาด้านทักษะภาษา                       
การสื่อสาร ทักษะชีวิต และการท างานร่วมกับผู้อื่น (มบส.)  

 (มบส.) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า (สมศ.) 
 
 
 

             มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ด้านทักษะภาษา การสื่อสาร และทักษะชีวิต 
          ตัวชี้วัด 
                    ๑.  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมที่มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาด้านทักษะภาษา 
                         การสื่อสาร และทักษะชีวิต    
             มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 มหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะส าคัญของนิสิตนักศึกษาไว้ดังนี้ “การพัฒนาทักษะภาษา      
การสื่อสาร และทักษะชีวิต” คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส าคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จะต้องจัดกิจกรรมและสื่อต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑. มีระบบกลไกส่งเสริมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
๒. นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
๓. นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต 
๔. มีการประเมินการจัดกิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษา 
๕. มีการน าผลประเมินไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานปีถัดไป 

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 
             
 

            มาตรการที่ ๓  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
             ตัวชี้วัด 
                    ๑.  ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพนัธ์ศิษย์เก่า 
              มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพบปะ     
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ทั้งการผ่านกิจกรรมร่วมกัน การสื่อสัมพันธ์         
ผ่าน Social media และสื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน        
อย่างต่อเนื่อง 

[๘๖]         



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
เกณฑ์พิจารณา  ระดับคณะ 

  ข้อมูลจากคณะ (๕ คะแนน) 
๑. มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันและมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอ (๑ คะแนน) 
๒. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ / วิชาชีพ หรือพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย  

(๑ คะแนน) 
๓. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษา หรือสิ่งแวดล้อม  

(๑ คะแนน) 
๔. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากร และ/หรือทุนการศึกษา (๑ คะแนน) 
๕. มีการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (๑ คะแนน) 

เกณฑ์การพิจารณา : ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ผลรวมคะแนนของทุกคณะ (๒ คะแนน) ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยคะแนนเฉลี่ย ๕ คะแนน  

เท่ากับ ๒ 
๒. ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ๓ คะแนน 

 ๒.๑  มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ อาทิ ด้านวิชาการ/วิชาชีพ    
หรือพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย (๑ คะแนน) 

        ๒.๒  มีฐานข้อมูลและมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ (๑ คะแนน) 
          ๒.๓  มีระบบและมีการให้การยอมรับ/ยกย่อง/รางวัล ส าหรับศิษย์เก่าที่อุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์   
จนเป็นที่ประจักษ์ของสังคม (๑ คะแนน) 

 
ยุทธวิธีที่ ๕  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร 
เป้าประสงค์   คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
             มาตรการที่ ๑  เร่งรัด พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการ และความสามารถในการสอน 
                               สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุน 
                               การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
          ตัวชี้วัด 

๑. อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวฒุิปริญญาเอก 
                     ๒. อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                   
              มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
                การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย   เพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

[๘๗]         



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 
     

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 

 
๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๔๐ 
ขึ้นไป 
 
๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 
                 ๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
   
 
 
                 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
คะแนนทีไ่ด ้=      
 
 
หมายเหตุ  

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริม   

ให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ            
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็น  สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

[๘๘]         

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันท้ังหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X๕ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

ตัวชี้วัดที่  ๑  ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง   

๐ – ๕ 
 

๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง 
           ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
                 ๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
    
  
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =    
 
 
 
             มาตรการที่ ๒  เร่งรัด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ  
                               และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะในการท างาน และยกย่อง เชิดชู     
                               ผู้เป็นแบบอย่างทั้งด้านคุณภาพการท างาน  และคุณธรรมจริยธรรม 
          ตัวชี้วัด 
                    ๑.  ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน        
             มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์    
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้ง          

           จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  X๑๐๐ 

           จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันท้ังหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X๕ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

[๘๙]         



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 
     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ (มบส.) 
 

มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน  นอกจากนั้น         
ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  เทคนิคการสอน และการวัดผล         
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  สร้างขวัญและก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีคุณภาพการท างาน คุณธรรมจริยธรรมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์การประเมิน    
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕  

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓  หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
หมายเหตุ  หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจ       
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆที่เชื่อมโยงให้เป็นการท างานได้ดีขึ้น 
            
 มาตรการที่ ๔  พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์                              
          ตัวชี้วัด 
                     ๑.  ระบบความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์                          
              มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้บริการดูแล          
อ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี     
พร้อมพัฒนาองค์กร 

[๙๐]         



                                                                                                                              รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

     

 

 บุคลากร หมายถึง คณาจารย์และบุคลากรทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
โดยเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม ๕) 
 
สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนทีไ่ด ้=     

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
 

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
 

[๙๑]         



          รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ  
             

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
 

กลยุทธที่ ๒  การเสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และงานสรางสรรค 
ยุทธวิธทีี่ ๑  เรงรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
เปาประสงค  ๑. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 
        ๒. ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

  มาตรการที่ ๑  ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานการบริหารงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม 
                    ประเมินผล  มุงเปาหมายสูการเพ่ิมทั้งปริมาณและคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด 

                           ๑. ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัยหรืองานสรางสรรค 
                   ๒. เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค  

  มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
                 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง      
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว    
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากรสงเสริม
พัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เคร่ืองมืออุปกรณที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจน       
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 
เกณฑมาตรฐาน 
       ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย 
และงานสรางสรรค 
       ๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
      - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเคร่ืองมือ  
                  หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
      - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
      - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน  
        ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
      - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง     
                  งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
                  ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
                  ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ                        
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
        ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารย       
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
        ๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน      
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

[๙๒]      



                                                                                                                           รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ     
 

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.) 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ – ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

  
 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด   

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา  คือ       
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับ        
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของ
สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ 
ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 

 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง ๐ – ๕ 
 
๑. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค๒ จําแนกเปน ๓ กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
 

๒. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค๑ และ ง จําแนกเปน ๓ กลุมสาขาวิชา 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๒๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๑๘๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 

[๙๓]      



          รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ            
              

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.) 
 

สูตรการคํานวณ 
๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
คะแนนที่ได =   
 
 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ 
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะสาขาวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ 
๑. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
๒. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ    

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงิน
ตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนาม                 
ใน สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน          
ที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
 
ยุทธวิธทีี่ ๒  ยกระดับศักยภาพนักวิจัย 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอยอดความรู 

  มาตรการที่ ๑  กระตุนและสงเสริมนักวิจัยทุกระดับ และการสนับสนุนและการสรางแรงจงูใจ 
  ตัวชี้วัด 
         ๑.  เงินสนับสนนุงานวิจยัและงานสรางสรรค 

             มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด   
        ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา  คือ       

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับ        

[๙๔]      

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในภายนอก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
X ๕ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 
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จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนน    
ของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ 
ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 

 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง ๐ – ๕ 
 
๑. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค๒ จําแนกเปน ๓ กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
 

๒. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค๑ และ ง จําแนกเปน ๓ กลุมสาขาวิชา 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๒๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๑๘๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ = ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
สูตรการคํานวณ 
๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
คะแนนที่ได =   

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในภายนอก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
X ๕ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

[๙๕]      



          รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ            
              

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จํานวนเครือขายการทํางานวิจัย (มบส.) 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ 
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะสาขาวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ 
๑. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
๒. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ    

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงิน
ตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนาม                 
ใน สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน          
ที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

   
 มาตรการที่  ๒  อบรมพัฒนาทักษะการทํางานวิจัยแบบมืออาชีพ และการสรางเครือขายการวิจัย 
                    และเครือขายแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 ตัวชี้วัด 
         ๑.  จํานวนเครือขายการทํางานวิจัย 

            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 เครือขายการทํางานวิจัย หมายถึง ความรวมมือในการทํางานวิจัยทั้งในลักษณะการรวมวางแผน             
การสนับสนุนงบประมาณ การดําเนินการ และการสนับสนุนดานตางๆ ซ่ึง หมายรวมทั้งเครือขายคณาจารย        
และนักศึกษา อีกทั้งเครือขายภายในประเทศและเครือขายภายนอกประเทศ 
 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีจํานวน 
๕ เครือขาย 

มีจํานวน 
๗ เครือขาย 

มีจํานวน 
๙ เครือขาย 

มีจํานวน 
๑๑ เครือขาย 

มีจํานวน 
๑๕ เครือขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๙๖]      



                                                                                                                           รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ     
 

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
 

ยุทธวิธทีี่ ๓   สรางความตระหนักดานทรัพยสินทางปญญา 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการสงเสริมและใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา การจดสิทธิบตัร 
                 และการสรางระบบบริหารงานวิจัยเชิงสรางสรรคเพ่ือนําสูมาตรฐานสากล    

  มาตรการที่ ๑  สงเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค 
  ตัวชี้วัด 

                    ๑. ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัยหรืองานสรางสรรค 
                    ๒. ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

  มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
                  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง      
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว    
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากรสงเสริม
พัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เคร่ืองมืออุปกรณที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจน       
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 
เกณฑมาตรฐาน 
       ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย 
และงานสรางสรรค 
                 ๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
      - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเคร่ืองมือ  
                  หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
      - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
      - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน  
        ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
      - กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง     
                  งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
                   ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
                   ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ                        
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
         ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารย     
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
         ๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน     
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
 

[๙๗]      



          รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ            
              

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ – ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

 
 

   
 
คําอธิบายตัวชี้วัด   
                 การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา 
วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน           
เปนเร่ืองที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน ดังนั้น สถาบัน/หนวยงาน ตองจัดระบบสงเสริม
สนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุมโดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ  
 
เกณฑมาตรฐาน   
                ๑. มีระบบและกลไกสนบัสนนุการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ       
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
               ๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวจิัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 
               ๓. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ ๒             
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 
               ๔. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
               ๕. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน             
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

[๙๘]      



                                                                                                                           รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ     
 

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สกอ.) 
 

มาตรการที่ ๒  ใหความรูดานการทรัพยสินทางปญญา การจดสิทธบิัตร  และการสรางระบบบริหาร 
                    งานวิจัยเชิงสรางสรรคเพ่ือนําสูมาตรฐานสากล 
  ตัวชี้วัด 
         ๑.  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน 
 มีรายละเอียดดังนี ้

 
 

 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน การดําเนินการตามพันธกิจ     
อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ      
และมีประโยชน สูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับ
การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไป        
ใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสู  
การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงคและ/หรือ ไดการรับรอง            
การใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหา           
ไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้ 

๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน          
ในเร่ืองตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข          
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เปนตน 

๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ   
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง
หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงาน  
โดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นํา ไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาที่ใชจะเปนตาม 
ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณี        

[๙๙]      
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ที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ คร้ัง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวน
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 

 
สูตรการคํานวณ    

ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 
X ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

 
 
เกณฑการประเมิน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๔๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหนึ่งในรอบ ๓ ป โดยนับรวม
ผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน 
ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐาน
การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติที่เก่ียวของ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป 
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย    
ตามแนวทางดังตอไปนี ้

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย   
หรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เปนผล
มาจากงานวิจัยนโยบายไปใช 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่ เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค          
เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช 

๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย           
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๑๐๐]      
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ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
 

ยุทธวิธทีี่ ๔   เผยแพรผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย และการนําไปใชประโยชน   

  มาตรการที่ ๑  สรางระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน 
  ตัวชี้วัด 

                    ๑.  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
                    ๒.  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  

มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด   
                  การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา 
วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน          
เปนเร่ืองที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน ดังนั้น สถาบัน/หนวยงาน ตองจัดระบบสงเสริม
สนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุมโดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ  
 
เกณฑมาตรฐาน   
                ๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ       
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
               ๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวจิัยหรืองาสรางสรรค 
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 
                ๓. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ ๒              
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 
               ๔. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
                 ๕. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน             
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 

[๑๐๑]      
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ตัวชี้วัดที่ ๒  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.) 
 

 
 

 

คําอธิบายตัวชี้วัด    
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน การดําเนินการตามพันธกิจ     

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ      
และมีประโยชน สูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับ
การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรค                    
ที่ไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง      
สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย     
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคและ/หรือ     
ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหา           
ไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้ 

๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน          
ในเร่ืองตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข          
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ         
และเอกชน เปนตน 

๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิง่ประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง
หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค       
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงาน  
โดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นํา ไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจยัจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาที่ใชจะเปนตามป
ปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจดัเก็บขอมูล ในกรณีที่งานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ คร้ัง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนในกรณี    
ที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 
 
 
 
 

[๑๐๒]      
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ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลในการทําวิจัย (มบส.) 
 

สูตรการคํานวณ    

ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 
X ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

 
 
เกณฑการประเมิน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๔๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหนึ่งในรอบ ๓ ป โดยนับรวม
ผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน 
ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐาน
การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติที่เก่ียวของ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป 
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย    
ตามแนวทางดังตอไปนี ้

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย   
หรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่ เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ            
ที่เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่ เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค          
เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช 

๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย   
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
 

มาตรการที่ ๒  พัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย 
           ตัวชี้วัด 

      ๑.  ระดับความสาํเร็จในการจัดทําฐานขอมูลในการทําวิจยั 
มีรายละเอียดดังนี ้

 
 

 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด   
 ฐานขอมูลในการวิจัย  หมายถึง แหลงรวม/ประมวลขอมูล และสารสนเทศเก่ียวกับงานวิจัย และขอมูล
สารสนเทศที่ชวยสนับสนุน การทําวิจัยของคณาจารย  โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการ
และบริการ 
 
 

[๑๐๓]      
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ตัวชี้วัดที่ ๒  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร (สมศ.) 
 

เกณฑมาตรฐาน   
                        ๑. มีฐานขอมูลงานวิจัย 
                 ๒. มีฐานขอมูลสนับสนุนการทํางานวจิัย 
                 ๓. มีสารสนเทศเก่ียวกับงานวิจัย และสารสนเทศสนับสนนุการทํางานวิจัย 
                 ๔. การเผยแพรกระตุนใหใชฐานขอมูล และสารสนเทศงานวิจัย และสนบัสนุนการทํางานวิจัย 
                 ๕. มีการประเมินฐานขอมูล และสารสนเทศงานวจิัย และนาํผลการประเมินมาใชในการพัฒนา
ฐานขอมูลและคณาจารยอยางนอยรอยละ ๕๐ ใชฐานขอมูล 
 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕  

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 

มาตรการที่ ๓  สรางความรวมมือและพัฒนาเวทีเผยแพรผลงานในระดับนานาชาต ิ
           ตัวชี้วัด 

      ๑.  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร 
มีรายละเอียดดังนี ้

 

 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด   

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หนวยงาน การดําเนินการ         
ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวนผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ       
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ 

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

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ     
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถ            
อยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

[๑๐๔]      
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งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ     
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

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

 
สูตรการคํานวณ     

ผลรวมคาน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
X ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

 
 

เกณฑการประเมิน  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา ๕  คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ ๓๐ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๓๐ 

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ๑๕ 

 
 การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิด
คะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI 
๐.๕๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
๐.๗๕ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใน 
ควอไทลที ่๓ หรือ ๔ (Q๓ หรือ Q๔) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ 
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

๑.๐๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใน 
ควอไทลที ่๑ หรือ ๒ (Q๑ หรือ Q๒) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ 
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

[๑๐๕]      



          รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ            
              

     

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร 
๐.๑๒๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
๐.๕๐ งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
๐.๗๕ งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทย        
กับประเทศอ่ืน 

การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย            
๕ ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดง            
ในตางประเทศ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ
ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา   

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของ
บทความปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัย 

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อสถานที่ 
จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของแตละผลงาน
สรางสรรค 

๓. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
 

[๑๐๖]      



                                                                                                                       รายละเอียดตวัชี้วดัแผนกลยุทธ ์
            

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธวิธีที่ ๑  สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    
               และยั่งยืน 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ พร้อมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  

  มาตรการที่ ๑  พัฒนาโครงการบริการวิชาการตามระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิด 
                    ประโยชน์ต่อสังคม 
  ตัวชี้วัด 

                   ๑.  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
                   ๒.  จ านวนโครงการแบบให้เปล่า/เกิดรายได้  
            มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์    
แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน   
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และก าหนด                 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าสถาบัน          
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

๑. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๒.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

๓.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑   และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
                  ๕. น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรบัปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
                  ๖. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สงัคมในระดับสถาบนั 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 

[๑๐๗]      



            รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยทุธ์ 
                                                                      
     

 

ตัวชี้วัดที ่๒  จ านวนโครงการแบบให้เปล่า/เกดิรายได ้(มบส.) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนา 
                การเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.) 
 
 

 
 

 

สถาบันการศึกษาอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ
ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน  
ประเทศชาติ และนานาชาติ การบริการทางวิชาการแก่สังคมจึงเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา       
มีต้องก าหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการอย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนการด าเนินงาน            
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน และมีการติดตาม ก ากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของบุคลากรของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน  โดยการให้บริการ   
ทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย มี ๒ ประเภท คือ ๑) แบบให้เปล่า คือ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และ   
๒) แบบเกิดรายได้ คือ การจัดบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการจัดการผลประโยชน์/รายได้โครงการตามระเบียบ     
ของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จ านวน  
๖ โครงการ 

จ านวน  
๗ โครงการ 

      

จ านวน 
๘ โครงการ 

จ านวน 
๙ โครงการ 

จ านวน 
๑๐ โครงการ 

 
 

มาตรการที่ ๒  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
                   การสอนและการวิจัย                   
  ตัวชี้วัด 

  ๑. จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
      การเรียนการสอนและการวิจัย 

            มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็น     

ที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ
หรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการ           
ที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการ        
เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพฒันามี  ๒ ประเภท คือ 
๑. การพัฒนาการเรียนการสอน 
๒. การพัฒนาการวิจยั 

ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท  ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมี           
ทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

[๑๐๘]      



                                                                                                                           รายละเอยีดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์
 

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก (มบส.) 
 
 
 

สูตรการค านวณ    
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  

ที่น ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย X ๑๐๐ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๓๐  เท่ากับ ๕  คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพฒันา
เป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

๒. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่ประเมิน  โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะ    
กับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได้ 

๓. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมิน
ในระดับคณะและระดับสถาบัน 
 

  มาตรการที่ ๓  พัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
                    และองค์กรภายนอก                            
  ตัวชี้วัด 

                    ๑. ระดับความส าเร็จในการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
            มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบัน/

หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป  
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐   
๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๔. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ของคนใน

ชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

[๑๐๙]      



            รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยทุธ์ 
                                                                      
     

 

เกณฑ์การประเมิน   
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕  

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
๒. รายงาน  เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ  
๓. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชน

หรือองค์ ได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ แล ะวัฒนธรรมของชุมชน   
หรือองค์กร 

๔. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กร           
ที่สร้างประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม  

๕. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตัง้แต่ ๒ ปีขึ้นไป 
๖. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนนิงานตัง้แต่ ๕ ปีขึ้นไป 
๗. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึง่พาตนเองได ้

 
 
 
 
 
 

[๑๑๐]      



                                                                                                                         รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
 

กลยุทธ์ที่  ๔   การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน  
                     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                                                              
 

ยุทธวิธีที่ ๑   มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
        เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ 
              มาตรการที่ ๑  พัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
              ตัวชี้วัด 

    ๑. ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
              มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
              สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. จัดท าแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนนิงานตามแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ -๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ - ๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๑๑๑]      



            รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยทุธ์ 
 

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
 
 

            มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ศึกษา วิจัย และรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
                              และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            ตัวชี้วัด 

๑. ส่งเสริมและสนับสนนุด้านศิลปะและวฒันธรรม 
             มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคมเป็นพันธกิจ

หลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สังคมในสถานศึกษา   
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของสังคมการส่งเสริม
สนับสนุนจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
                 ๑.  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
                 ๒.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
                 ๓.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
                 ๔.  เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
                 ๕.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม พร้อมรายละเอียด      

ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม(ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ       

เช่นขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๕. รายงาน รางวลัที่ได้รบัการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบนั 
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
 
 

[๑๑๒]      



                                                                                                                         รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
            

   

 

ตัวชี้วัดที ่๑  การพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
 
 

              มาตรการที่ ๓  ส่งเสริมการจัดโครงการ/กจิกรรม อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม  
                                และสร้างเครือข่ายที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
              ตัวชี้วัด 

๑. การพัฒนาสุนทรียภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
               มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

 ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสุนทรียภาพและรสนิยมเกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม         
โดยมีลักษณะเป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญาโดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้
และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
๒. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานทีส่ะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่ง 

อย่างมีความสนุทรียภาพ 
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม 

อย่างสม่ าเสมอ 
๕. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑ 

จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
                 ๑.  หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ            
และวัฒนธรรมที่สถาบันด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
                 ๒.  โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้ 
                 ๓.  รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
                 ๔.  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 
ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๖. ข้อมูลเชิงประจักษ์ทีป่รากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ 
 

[๑๑๓]      



            รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยทุธ์ 
 

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนฐานข้อมูลงานวิจัย และเอกสารเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรม (มบส.) 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนโครงการ / กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม (มบส.) 
 
 
 

             มาตรการที่ ๔  จัดท าวารสารวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
             ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนฐานข้อมูลงานวิจัย และเอกสารเผยแพร่งานศิลปะและวฒันธรรม 
มีรายละเอียดดังนี ้

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
        ฐานข้อมูลงานวิจัย และเอกสารเผยแพร่งานศิลปะ ด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง  แหล่งรวม                  
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการรวบรวม หรือประมวล หรือค้นคว้า หรือสังเคราะห์ หรือวิจัย และน ามา
เผยแพร่เพื่อการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ  
 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จ านวน ๑ 
ฐานข้อมูล/เอกสาร 

จ านวน ๒ 
ฐานข้อมูล/เอกสาร 

จ านวน ๓ 
ฐานข้อมูล/เอกสาร 

จ านวน ๔ 
ฐานข้อมูล/เอกสาร 

จ านวน ๕ 
ฐานข้อมูล/เอกสาร 

  
 

ยุทธวิธีที่ ๒   เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์    มหาวิทยาลัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม 
            มาตรการที่ ๑  สร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
                              สนับสนุนการท่องเที่ยว การบริการและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
                              เชิงสร้างสรรค์ 
            ตัวชี้วัด 
                   ๑.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวฒันธรรม 
            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
 การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การน าองค์ความรู้  สิ่งของ แหล่งเรียนรู้      

ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการเรียนรู้สืบทอดและสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม และสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งท าให้เพิ่มคุณค่า 
และเพิ่มมูลค่า 
 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จ านวน 
๑ โครงการ 

จ านวน 
๒ โครงการ 

จ านวน 
๓ โครงการ 

จ านวน 
๔ โครงการ 

จ านวน 
๕ โครงการ 

 

[๑๑๔]      



                                                                                                                         รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
            

   

 

ตวัชี้วัดที่ ๑  จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (มบส.) 
 
 
 

ยุทธวิธีที่ ๓  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                     พอเพียงให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
            มาตรการที่ ๑  สร้างโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสืบสานโครงการ 
                                อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจาก 
                                แนวพระราชด าริ 
             ตัวชี้วัด 

   ๑.  จ านวนกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
        และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

             มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 

 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 มหาวิทยาลัยน้อมน าแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นกรอบในการท า
โครงการ/กิจกรรม ในลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และมีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน            
ในหลักสูตรต่างๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จ านวน 
๑ โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 
๒ โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 
๓ โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 
๔ โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 
๕ โครงการ/

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๑๑๕]      



            รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยทุธ์ 
 

     

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ผลการน าความรู้ไปสู่การอนุรักษ์ เผยแพร่และประยุกต์ใช้ระดับชาติและนานาชาติ (มบส.) 
 
 
 

ยุทธวิธีที่ ๔    สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี และการพัฒนาวิชาชีพ 
                 ดนตรีสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรี   และมีเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี  
                 สู่มาตรฐานสากล             
            มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ด้านดนตรีที่น าไปสู่การอนุรักษ์ เผยแพร่ 
                               และปรับประยุกต์ใช้ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดบันานาชาติ 
             ตัวชี้วัด 

   ๑.  ผลการน าความรู้ไปสู่การอนุรักษ์เผยแพร่และประยุกต์ใชร้ะดับชาติและนานาชาติ  
 มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 การน าความรู้ไปสู่การอนุรักษ์ เผยแพร่  และประยุกต์ใช้สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ  : 
ทั้งการจัดการเรียนการสอนการเผยแพร่องค์ความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีการจัดระบบกลไกในการน าความรู้ไปสู่การอนุรักษ์  เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ระดับชาติและ
นานาชาต ิ 

๒. มีการบูรณาการความรู้ดา้นดนตรีกับการเรียนการสอน 
๓. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรี สู่สาธารณชนในลักษณะที่เปน็หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี
๔. มีการน าความรู้ดา้นดนตรีไปปรบัประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ผลงานดา้นดนตรี

ในระดับชาต ิ
๕. มีการน าความรู้ดา้นดนตรีไปปรบัประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์และสร้างผลงานดา้นดนตรีในระดบั

นานาชาต ิ

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๑๑๖]      



                                                                                                                         รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
            

   

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี (มบส.) 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการให้บริการวิชาการด้านดนตรี (มบส.) 
 
 
 

  มาตรการที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 
                              สู่มาตรฐานสากล 
            ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 
            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
                เครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี หมายถึง องค์กรหน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ด าเนินงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดนตรี  ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพดนตรีทั้งร่วมวางแผน  ด าเนินการสนับสนุน   
การท างานด้านต่างๆ และประเมินผลการท างาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จ านวน 
๑ – ๒ เครือข่าย 

จ านวน 
๓ เครือข่าย 

จ านวน 
๔ เครือข่าย 

จ านวน 
๕ เครือข่าย 

จ านวน 
๖ เครือข่าย 

 
             มาตรการที่ ๓  ให้บริการวิชาการด้านดนตรีดนตรีโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ 
                               ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
             ตัวชี้วัด 

๑. ระดับความส าเร็จในการให้บริการวิชาการด้านดนตรี 
 มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
       ความสามารถในการให้บริการวิชาการดา้นดนตรีที่สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล  โดยความร่วมมือของเครือข่ายทั้งในระดับบุคคล องค์การทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
๒. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการด้านดนตรีจากบุคคลองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓. มีการประเมินประโยชน์การบริการวิชาการด้านดนตรี  หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ 

ด้านดนตรี 
๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพฒันาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการดา้นดนตรี 
๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการด้านดนตรีและถ่ายทอดสู่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และนานาชาติ 
 
  

[๑๑๗]      



            รายละเอียดตัวชีว้ัดแผนกลยทุธ์ 
 

     

 

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 

 

[๑๑๘]      



       

                                                                                                                             รายละเอยีดตวัชี้วัดแผนกลยุทธ ์
 
  

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการองค์กร (มบส.) 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์    มหาวิทยาลัยมีระบบบรหิารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ   
ตัวชี้วัด 
      ๑.  ระดับความส าเร็จของระบบริหารจัดการองค์กร 
มีรายละเอียดดังนี ้

 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย หมายถึง การวางระบบการด าเนินการมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ         
ให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
                  ๑. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
                  ๒. มีการปรับปรงุข้อบังคับ กฎหมายและแนวปฏิบัติให้ทันสมัยเอ้ือต่อการท างาน 
                  ๓. มีการพัฒนาระบบจา้งเหมาบริการและการจดับริการจุดเดียว โดยมีจ านวนระบบเพิ่มข้ึน 
                  ๔. มีการพัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสีย่ง 
                  ๕. มีการพัฒนาระบบตดิตาม ประเมินผล และตรวจสอบการท างาน 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๑๑๙]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
            

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีต้นทุน (สกอ.) 
 
 

      มาตรการที่ ๒  พัฒนามาตรฐาน แผนงาน การเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีต้นทุน 
      ตัวชี้วัด 

                        ๑.  ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีต้นทนุ 
      มีรายละเอียดดังนี ้

 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
 สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน จะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ     
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน/หน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน                    
ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบัน/หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและ              
การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน /หน่วยงานได้  อีกทั้ งต้องมีระบบบัญชีต้นทุน เพื่อใช้ ในการจัด               
ระบบงบประมาณและวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน          

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/หน่วยงาน 

และบุคลากร 
๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน/หน่วยงาน อย่างน้อย        

ปีละ ๒ คร้ัง 
๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคง

ของสถาบัน/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าข้อมูลบัญชีต้นทุน และน าผลมาใช้ในการบริหารจัดการ/ตัดสินใจ 
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ   

และกฎเกณฑ์ที่สถาบัน/หน่วยงานก าหนด 
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน /
หน่วยงาน  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน สถาบัน/หน่วยงาน ควรประเมินความต้องการทรัพยากร          
ที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุน        
ที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้น   
บังเกิดผล  จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้                 

[๑๒๐]      



    

                                                                                                                            รายละเอียดตวัชี้วัดแผนกลยุทธ ์
 
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ (มบส.) 
  

๑. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนสื่อและนวัตกรรมการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
๒. ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
๓. ระดับความส าเร็จในการสร้างบรรยากาศทางวชิาการ 

 
 

จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน/หน่วยงาน จะต้องมีการระดมทุน      
ด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน /
หน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ  

 
 
ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมปีระสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กร 
                 อย่างมีคุณภาพ 
            มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT-Infrastructure) และความร่วมมือ 
                              ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
            ตัวชี้วัด 
                   ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
        ระบบความมั่นคง หมายถึง ระบบการรักษาความปลอดภัยด้านไอซีที ประกอบด้วยการรักษาคุณค่า
พื้นฐานสามประการ ได้แก่ การรักษาความลับ (Confidentiality) บูรณภาพ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน 
(Availability) ความลับ (Confidentiality) คือ การรับรองว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและจะมีเพียง           
ผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ บูรณภาพ (Integrity) คือ การรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกกระท าการใดๆ   
อันมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจากผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ์ ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม ความพร้อม
ใช้งาน (Availability) คือการรับรองว่าข้อมูลหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลายพร้อมที่จะให้บริการในเวลา    
ที่ต้องการใช้งาน 
                  ระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน หมายถือ โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ที่ประกอบด้วย   
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านโครงข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์ส าหรับ
เชื่อมโยงเครือข่าย  ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส าเร็จรูป รวมถึงการให้บริการทางด้านเว็บโฮสติ้ง  สถาบัน/หน่วยงาน 
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบนั/
หน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบ
ที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ    
ทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สถาบัน /หน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

[๑๒๑]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
            

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายใน – ภายนอกองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (มบส.) 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
๑. มีแผนระบบสารสนเทศ 
๒. มีระบบกลไกในการด าเนินการพัฒนาระบบความมั่นคงระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
๓. มีการด าเนินการตามระบบ 
๔. มีการประเมินผลการท างานตามระบบและบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบต่างๆ โดยมีระดับ                   

ความพึงพอใจอย่างน้อย ๓.๕๑ 
๕. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางาน 
 

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 
 
 
              มาตรการที่ ๒  พัฒนาการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร               
              ตัวชี้วัด 
                     ๑.  ระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายใน - ภายนอกองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
              มีรายละเอียดดังนี ้
 
  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด    
                   การสื่อสารในองค์กร  หมายถึง การน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหว         
ความเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับ     
จากการปฏิบัติงาน/บริหารจัดการและอื่นๆ 
                   การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  หมายถึง การน าเสนอข้อมูลขององค์กรสู่สาธารณชน โดยเฉพาะข้อมูล  
ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ข้อมูลความก้าวหน้าในการท างาน ข้อมูลที่แสดงคุณภาพของบัณฑิตและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

๑. มีคณะกรรมการด าเนินการ 
๒. มีช่องทางการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
๓. มีช่องทางการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรอย่างน้อย ๕ ช่องทาง 
๔. มีการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร และผลการประเมินความพึงพอใจไมน่้อยกว่า ๓.๕๑ 
๕. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางาน 

 
 
 
 

[๑๒๒]      



    

                                                                                                                            รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ 
 
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการพ้ืนที่  (มบส.) 
 

เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
ยุทธวิธทีี่ ๓  สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมและบริการที่เอ้ือตอการเรียนรู และสรางเสริม 
               คุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและบุคลากร 
เปาประสงค    บุคลากรและนิสติมีคุณภาพชีวิตที่ดี                    
            มาตรการที่ ๑  บริหารจัดการพื้นที่ใหใชประโยชนอยางคุมคาเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและคุณภาพชีวติ                 
            ตัวชี้วัด 
                   ๑.  ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการพืน้ที ่
            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด    
        การบริหารจัดการพื้นที่  หมายถึง การวางแผนการใชพืน้ที่อยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสดุและ       
เอ้ือตอการเรียนรู สรางบรรยากาศการอยูรวมกัน การสรางความสุนทรียและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร             
 
เกณฑมาตรฐาน  

๑. มีคณะกรรมการดําเนินการ 
๒. มีแผนการบริหารจัดการพืน้ที่  
๓. มีการดําเนินการตามแผน 
๔. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผน และบุคลากร นสิิต นกัศึกษา มีความพึงพอใจ 

 ในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีระดับความพงึพอใจอยางนอย ๓.๕๑ 
๕. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการพื้นที่  
 

เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 

[๑๒๓]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
            

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ.)  
 

ยุทธวิธีที่ ๔  สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ     
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
            มาตรการที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพ       
            ตัวชี้วัด 

๑. ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
                   ๒. ระดับความส าเร็จการเตรียมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ 
            มีรายละเอียดดังนี ้
 

 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
                   สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ         โดยมี 
การด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา     ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
                    ๑. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนนิการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ 
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
                  ๒. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน 
ผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
                  ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  
ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
                  ๔. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน 
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
                  ๕. น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน 
ของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
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 
 

 

 
 
 
 
 
 

[๑๒๔]      



    

                                                                                                                            รายละเอียดตวัชี้วัดแผนกลยุทธ ์
 
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความส าเร็จในการเตรียมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (มบส.)  
 

 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด    

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  เป็นเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแนะน าให้สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์นี้มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  โดยมีกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการที่มุ่งเน้น ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ การน าองค์กร  
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
หมวดที่ ๓ การมุ่งเน้นลูกค้า  
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  
หมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ  
หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานการประกันคุณภาพเตรียมความพร้อมการใช้ เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
๓. มีการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
๔. มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ      

และน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 
๕. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๑๒๕]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ 
            

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ  (มบส.) 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จในการจัดตัง้หนวยงานดานภาษา  (มบส.) 
 

            มาตรการที่ ๒  สรางเครือขายดานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร  
                              เพ่ือเตรียมความพรอมการสรางคุณภาพระดับนานาชาติ         
            ตัวชี้วัด 
                          ๑. ระดับความสาํเร็จในการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ 
            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด  
 เครือขายดานการประกันคุณภาพ หมายถึง ความรวมมือในการทํางานดานการประกันคุณภาพเพื่อเตรียม
ความพรอมการสรางคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน เชน การจัดประชุมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของแตละ
หนวยงาน เพื่อนํามาวางแผนและดําเนินงาน เปนตน 
 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีจํานวน 
๕ เครือขาย 

มีจํานวน 
๗ เครือขาย 

มีจํานวน 
๙ เครือขาย 

มีจํานวน 
๑๑ เครือขาย 

มีจํานวน 
๑๕ เครือขาย 

 
 
ยุทธวิธีที่ ๕  การพัฒนาและจัดตั้งหนวยงานใหมสูระดับสากล 
เปาประสงค    มหาวิทยาลัยมีหนวยงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูระดับสากล 
            มาตรการที่ ๑  จัดตั้งหนวยงานเพ่ือสงเสริมศักยภาพนิสิต อาจารย และบุคลากรดานภาษา       
            ตัวชี้วัด 
                   ๑.   ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งหนวยงานดานภาษา 
            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด  
               การจัดตั้งหนวยงานดานภาษา  หมายถึง  กระบวนการและแนวทางในการจัดตัง้และจดัระบบ 

การบริหารจัดการในหนวยงานใหมีความพรอมตอการดําเนินงานตามพนัธกิจตางๆ 
  
เกณฑมาตรฐาน   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนนิการในการจัดตั้งหนวยงานและจัดระบบกลไกของหนวยงาน 
๒. มีการจัดตั้งหนวยงาน และจัดทาํขอบังคับการบริหารจัดการหนวยงาน 
๓. มีการดําเนินการบริหารจัดการตามขอบังคับในขอ ๒ 
๔. มีการประเมินผลการดําเนนิงาน 
๕. มีการนําผลการดําเนนิงานมาใชในการปรับปรุงการดําเนนิงาน 

[๑๒๖]      



    

                                                                                                                            รายละเอียดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ 
 
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความสําเร็จในการจัดตัง้หนวยงานดานการบริหารรายได/ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  (มบส.) 
 

เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
            มาตรการที่ ๒  จัดตัง้หนวยงานดานการบริหารรายได/ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย      
            ตัวชี้วัด 
                   ๑.   ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งหนวยงานดานการบริหารรายได/ผลประโยชนของมหาวิทยาลยั 
            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
       การบริหารจัดการรายไดและสิทธิประโยชน  หมายถึง การหารายไดซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงาน      
ที่รับผิดชอบในการสรางระบบการบริหารการจัดหารายไดและสิทธิประโยชน ประกอบดวย การวางแผน วิธีการ
จัดเก็บ ตรวจสอบ และควบคุม เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสมและนํารายไดมาพัฒนาตามเปาหมายที่ไดกําหนด 
 
เกณฑมาตรฐาน   
           ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการในการจัดตั้งหนวยงานและจัดระบบกลไกของหนวยงาน 
           ๒. มีการจัดตั้งหนวยงาน และจัดทาํขอบังคับการบริหารจัดการหนวยงาน 
           ๓. มีการดําเนินการบริหารจัดการรายไดและสิทธปิระโยชนและทําให มหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน 
           ๔. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
           ๕. มีการนําผลการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๑๒๗]      



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ 
            

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑    ระดับความสําเร็จในการจัดตัง้หนวยฝกปฏิบัตกิารวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนา
วิทยาเขตอูทองทวารวดี  (มบส.) 

 

           มาตรการที่ ๓  จัดตั้งหนวยฝกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอูทองทวารวดี 
           ตัวชี้วัด  
                   ๑.  ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งหนวยฝกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพฒันาวิทยาเขต 
                       อูทองทวารวดี 
            มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด   
         การจัดตั้งหนวยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ หมายถึง การวางแผนการใชพื้นที่ในการฝกปฏิบัติการใหกับนิสิต 
นักศึกษาอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด และเอ้ือตอการเรียนรู สรางบรรยากาศการอยูรวมกัน การสรางความสุนทรีย
และคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต นักศึกษา และบุคลากร 
                   การขยายพื้นที่ หมายถึง การพัฒนาวิทยาเขตหรือบริเวณอ่ืนๆ เพิ่มจากพื้นที่เดิมที่มีอยูทําใหเกิด 
มิติใหมทางการศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐาน   

๑. มีคณะกรรมการดําเนินการ 
๒. มีแผนการบริหารจัดการพืน้ที่และการขยายพืน้ที่   
๓. มีการดําเนินการตามแผน 
๔. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนและบุคลากรมีความพงึพอใจในการบริหารจัดการพื้นที่  

โดยมีระดับความพึงพอใจอยางนอย ๓.๕๑ 
๕. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการพื้นที่และการขยายพืน้ที่   

 
เกณฑการประเมิน   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 

[๑๒๘]      



 

  คณะผูจัดทํา  
  

 

 ท่ีปรึกษา  

 ศาสตราจารย นพ.พยงค  จูฑา  อธิการบดี 

 ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี  

 อาจารย ดร.เพ็ญพร   ทองคําสุข ผูชวยอธิการฝายติดตามประเมินผล  

      และประกันคุณภาพการศึกษา  

 รวบรวมขอมูล/รูปเลม  

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  

  

 ผูใหขอมูล/ภาพประกอบ  

 คณะ/สํานัก/สถาบัน 

  

 ผูออกแบบปก/ขอมูลกราฟก  

  อาจารย ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน 

  นายอนุชา   พิมพนนท 

   

 เผยแพรโดย   

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

     โทรศัพท. 02-473-7000 ตอ 1400  โทรสาร. 02-466-8060 
 
    
 

  


	
	บทสรุปผู้บริหาร

	
	บทที่ ๑
	บทนำ
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษาอันมีชื่อว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จั...
	เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน    ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทำเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู...
	ใน พ.ศ.๒๔๘๔  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          อีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สำเ...
	ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นลำดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖   ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ              ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเ...
	วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู”  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถ...
	จนกระทั่งวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบป...
	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย  โดยการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบ  และจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช...
	สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘  – ๒๕๖๒) มีดังนี้
	๑. เพื่อให้ได้กลยุทธ์ ยุทธวิธี และมาตรการแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
	๒. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและสังคมโลก
	๓. เพื่อใช้เป็นกรอบในการทำแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในระดับคณะ  สำนัก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๔. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
	๕. เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์สำหรับการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงานให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
	สำหรับสาระสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้
	๑. คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)
	รัฐบาล โดยการนำของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ
	๑.๑  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ...
	๑.๒  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถ...
	๑.๓  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย...
	๑.๔  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักย...
	๑.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ำ...
	๑.๖  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ       พ้นกำหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง     จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนใ...
	๑.๗  เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)       แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนคว...
	๑.๘  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง   ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ
	๑.๙  ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริการจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกร...
	๑.๑๐  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีม...
	๑.๑๑  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ            ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
	๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเตรีย...
	๓.๑  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธร...
	๓.๒  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน        เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ...
	๓.๓  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป                       มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
	๓.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร    ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ...
	๓.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
	๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู               เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กา...
	๓.๗  ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา         มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
	๓.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์              และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระ...
	๓.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
	๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ”       และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทำงานในเชิงรุกไ...
	๔.๑  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ/ในกำกับของรัฐ
	๔.๒  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เป็น        ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
	๔.๓  สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย
	๔.๔  ลดความซ้ำซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาก...
	๕.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
	๖.  แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่...
	๖.๑  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
	๖.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
	๖.๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
	มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
	๗.  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
	๘.  นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน                    การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดนโยบายสำคัญ ๖ ประการเพื่อเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้
	๘.๑  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
	บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถ  ใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี...
	๘.๒  นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
	๘.๓  นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี                  การน้อมนำแนวพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ                และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาต...
	๘.๔  นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
	เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานนำสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
	๘.๕  นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา
	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม     เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
	๘.๖  นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
	ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การกำกับดูแลตัวเอง              ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
	๙. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบันในระดับคุณภาพระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันเท่ากับ ๔.๖๓ คะแนน  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับสถาบัน ๔ ประการ ดังนี้
	๙.๑  การพัฒนาด้านสัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ
	๙.๑.๑  การพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ถ้าพิจารณาจากผลการประเมิน    พบว่า ร้อยละ  (๗๒: ๑๙.๕: ๘.๕:๐) และคุณวุฒิของคณาจารย์ร้อยละ ๗๗ อยู่ในระดับปริญญาโท (สัดส่วนคุณวุฒิ   ๖: ๗๗ :๑๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรกำหนดแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา...
	๙.๑.๒   สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย ๑ : ๑๐๐ ถึง ๑: ๒๐๐ คน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔๔ คนต่อจำนวนนักศึกษา ๓๒,๖๒๔ (สัดส่วน ๑:๙๕) ซึ่งควรต้องวางแผนให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการพัฒนาคุณภาพแล...
	๙.๒  ระบบกลไกของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารด้านแผนงานระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน           ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงคุณภาพ
	๙.๒.   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงให้เห็นการดำเนินการและผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ของคณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน  ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของแผนงานโครงการ  ทั้งปีงบประมาณและปีก...
	๙.๒.๒  พัฒนาความชัดเจนของแผนงาน โครงการกิจกรรม  ในประเด็นคุณภาพ               ทั้งองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งควรวิเครา...
	๙.๓  ระบบกลไกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การบริหารในสังกัดคณะ  ซึ่งต้องสร้างความชัดเจน  ที่สอดคล้องกับการดำเนินการทั้งด้านประกันคุณภาพและการบริหารหลักสูตร
	๙.๓.๑   ความชัดเจนในระบบบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังกัดในคณะ  แต่การรายงานผลการดำเนินการไม่ปรากฏการรายงานการดำเนินงานในส่วนของบัณฑิตศึกษา  ดังนั้นควรพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการเรีย...
	๙.๓.๒   ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ควรต้องให้ความตระหนัก รับรู้และเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีการดำเนินการที่คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน    โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและถือเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพัฒน...
	๙.๔  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ     ของแหล่งที่ต้องการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ เช่น การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป...
	๑๐.  ทิศทางการอุดมศึกษาไทย
	จากผลการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (๒๕๕๑) เรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัฒน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก ๕ ปีข้างหน้า ได้เสนอข้อมูลการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญของสถาบัน อุดมศึกษาไทยไว้หลายประการ  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานแนวโน้มอนาคต  เพื่อ...
	๑๐.๑  สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่างสภาพการแข่งขันด้าน
	การศึกษาที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรที่จำกัด   อีกทั้งผู้เรียนมีความต้องการการศึกษา         ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียนมีโอกาสเลือกสถาบันอุดมศึกษาได้มากขึ้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างพยายามพัฒนาตนเ...
	๑๐.๒  สถาบันอุดมศึกษาจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย สภาพของความจำกัดทางทรัพยากรและ     การแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรง ประกอบกับความต้องการขยายตลาดทางการศึกษาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ให้มากขึ้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งสร้างเครือข่ายความ...
	๑๐.๓  สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง    มีแนวโน้มว่าจะมีบางมหาวิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาเฉพาะ   ที่เป็นการลงลึกระดับเชี่ยวชาญ อันเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการเพิ่มความสามารถแข่งขันให้มหาวิทยาลัย เพื่อดึงดูดกลุ่มผ...
	๑๐.๔  สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย จากสภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่รุนแรง
	ขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจปรับยุทธศาสตร์ไปสู่การมุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนักศึกษาทั่วโลก ทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าสู่...
	๑๐.๕  สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
	สารสนเทศ   ทำให้การเรียนแบบ e – education หรือ e – learning เป็นที่นิยมมากขึ้น ในอนาคตจะมีการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตรบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ    เพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพก...
	๑๐.๖  สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ   การขยายตัวด้านการลงทุนทาง
	การศึกษาที่แข่งขันมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกพยายามทำตลาดการศึกษาไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ในขณะที่คนในสังคมไทยต่างต้องการหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล ส่งผลให้มีแนวโน้มการนำเข้าหลักสูตรการเรียนการส...
	๑๐.๗  สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังต่างประเทศ    การเปิดเสรี
	ทางการศึกษา เป็นช่องทางให้เกิดการขยายสาขาวิชาที่ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งหรือมีความพร้อมไปสู่ต่างประเทศได้ แต่ต้องยอมรับว่าการเปิดเสรีทางการศึกษาของไทยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ เนื่องจากมีข้อจำกัด  ในเรื่องอำนาจการต่อรอง กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถ...
	๑๐.๘  สถาบันอุดมศึกษาที่แข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ  การแข่งขันด้านการศึกษา
	ไม่ถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกต่อไป แต่จะขยายสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น   ส่งผลให้การแข่งขันการศึกษาจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงต้องเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาคุณภาพก...
	๑๐.๙  สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเชิงพาณิชย์มากขึ้น การแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น ประกอบ กับการเปลี่ยนสถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น โดยพัฒนาไปสู่การดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบั...
	๑๑. ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	ในส่วนนี้จะนำเสนอข้อมูลพื้นฐานสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาย้อนหลัง                ๕ ปี ในประเด็น ดังนี้
	การพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)   มีหลักการสำคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ และการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ....
	๑.  รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
	๒.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         ของสังคมโลก
	๓.  รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)             ของมหาวิทยาลัย
	๔.  ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ
	๕.  เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
	๖.  ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ                  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ  และปรับปรุง   ตามข้อเสนอแนะ
	๗.  เสนอ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
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