แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ก

คํานํา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บา นสมเด็ จเจาพระยา ไดดํา เนิ นการจั ดทํ าแผนยุทธศาสตรมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูคุณภาพมาตรฐานสากล และสอดคลองตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ที่มุงเนนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ทั้งนี้ จากผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยไดมีการจัดประชุม สัมมนาทบทวนงานนโยบาย ระหวางวันที่
๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดานการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ในการสรางความเปนเลิศเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและกาวสูประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
หวังเปนอยางยิ่งวา “แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระยะ ๒๐ ป
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐” จะเปนเข็มทิศนําทางใหทุกหนวยงานรวมมือ รวมใจในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ
ตามที่มุงหวังไวทุกประการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา เกณฑมา
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▪ หลักการและเหตุผล
▪ วัตถุประสงค์และข้อมูลสาคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ
▪ กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ
▪ การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
▪ ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการทาแผนยุทธศาสตร์
▪ ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
▪ สาระสาคัญเพื่อการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
▪ การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
▪ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
▪ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม
▪ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
▪ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ภาคผนวก
▪ รายละเอียดตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ที่ ๑
▪ รายละเอียดตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ที่ ๒
▪ รายละเอียดตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ที่ ๓
▪ รายละเอียดตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ที่ ๔
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บทนำ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐ ฉบับนี้ มีการปรับยุทธศาสตร์ให้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจสาคัญของความเป็น
สถาบั น อุด มศึกษา ในด้ านการผลิต บั ณ ฑิ ต การวิจั ย การบริการวิ ชาการแก่สั งคม และการท านุ บ ารุงศิล ปะและ
วัฒ นธรรม ให้ เป็ น ที่ ย อมรับ ของสาธารณชนในการเป็ น แหล่ งผลิ ต และพั ฒ นาบุ คลากรที่ มี ความ รู้ค วามสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่
จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่สากล โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
อนาคตที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป

๑. หลักการและเหตุผล
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เป็น
แผนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นับเป็นแผนที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับคาแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้
การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตัวชี้วั ดและเกณฑ์การประเมิน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังได้นาข้อมูล ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาใช้ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้วย โดยการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง ๕ ปีแรก ซึ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะต้องนายุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายและตัวชี้วัด ไปจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี และจัดทารายละเอียดการดาเนินการแต่ละปีในลักษณะ
แผนปฏิบัติการประจาปี เพือ่ ให้บรรลุผลตามที่กาหนดไว้
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง ๕ ปีที่สอง ซึ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะต้องประมวลผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ
เร่งด่วนและ ระยะ ๕ ปีแรก เพื่อนามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง ๕ ปีที่สาม โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด จากผล
ของการดาเนินงานในช่วง ๑๐ ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก โดยปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐) เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง ๕ ปีที่สี่ โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด จากผล
ของการดาเนินงานในช่วง ๑๕ ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ ของประเทศและของโลก โดยปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐ ได้มุ่งเน้นการกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันและสร้างความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญดังนี้
๑. เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และให้การพัฒนา
อุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต
๒. เพื่อกาหนดเป้าหมายร่วมกันของแต่ละหน่วยงานให้ดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรมีแรงบันดาลใจ
มีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จ
๓. เพื่อใช้เป็นกรอบในการทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานในระดับ
คณะ สานัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่ อยกระดั บ และพั ฒ นาศั กยภาพทางวิ ช าการของมหาวิท ยาลั ย ในการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ในสาขา
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเพื่ อความเป็ น เลิ ศ สามารถตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานในระดั บ ประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
๕. เพื่อให้ คณะผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็น เครื่องมือในการกากับ ติ ดตามการด าเนิน งานของ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
๖. เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและผลงานของส่วนงานให้
เกิดความสัม พั น ธ์และเชื่ อมโยงกันอย่างเป็ น ระบบ เพื่ อรองรับ การประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

๓. กระบวนการการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
มีหลักการสาคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และการร่วมคิดร่วมทาอย่างเป็น
ระบบ สาหรับขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐ และการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาแผนต่างๆ มีดังนี้
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๑. รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
๒. น าข้อมู ล ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย มาประกอบการใช้ใน
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
๓. ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
๔. รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาคม เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT)
ของมหาวิทยาลัย
๕. ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
๖. เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
๗. ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทาแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ
๘. เสนอ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
๙. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๑๐. จัดทาแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ ๑) แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี ๒) แผนพัฒนา
บุคลากร ๓) แผนบริหารความเสี่ยง ๔) แผนพัฒนาวิชาการ ๕) แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ๖) แผนบริการวิชาการสู่
สังคม ๗) แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ ๘) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนและ
นานาชาติ ๙) แผนพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๑๐) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๑๑) แผนการบริหารจัดการรายได้และ
สิทธิประโยชน์ ๑๒) แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ๑๓) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๔) แผนพัฒนาภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม และ ๑๕) แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งกาหนดให้มีลักษณะ
เป็นแผนระยะยาว ๕ ปี และแผนประจาปี อีกทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณในระดับหน่วยงาน
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

๔. การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
เพื่อความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการมอบหมายภารกิจ
แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนงาน
ในยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามแนวทางการดาเนินงานที่กาหนด โดยสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานและ
เน้ น การด าเนิ น งานที่ มี ส่ วนร่วมของบุ คลากรทุ กฝ่ า ยในลั ก ษณะคณะกรรมการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ของ
มหาวิทยาลัย
๒. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
ให้ หน่ วยงานด าเนิ นงานภายใต้ แนวทางการด าเนิ น งานและเป้ าประสงค์ที่ กาหนด โดยในการอนุ มัติ งบประมาณ
เพื่อดาเนินการตามมาตรการต่างๆ จะต้องเป็นโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินไปสู่ความสาเร็จ
๓. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้กาหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดของการดาเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อ
การติดตามผล เมื่อคณะและหน่วยงานเสนอโครงการ แผนงานและผ่านการอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะวางระบบใน
การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

๔
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๔. หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการผลักดันและเร่งรัดให้การดาเนินงานตามโครงการ/แผนงานต่างๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
๕. หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการดาเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ผู้บ ริหารเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกากับติดตามการดาเนินงานตามกลยุท ธ์
พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการดาเนินงานรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิท ยาลัย โดยมหาวิท ยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติการประจาปี
ของมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของคณะและหน่วยงาน โดยดาเนินการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินว่าคณะและหน่วยงานดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการดาเนินการนั้น สนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้รับ
จากการติดตามประเมินผลจะนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญ หาในการปฏิบัติงานและใช้เป็น
ข้อมู ล ปรับ ปรุงวิธี การด าเนิ น งาน หรือเพื่ อปรับ เปลี่ ย นเป้ าหมาย/กิจ กรรมให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับ ทรัพ ยากร
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป

๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
๑. ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับบริบท และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยและสังคมโลก เหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นเลิศ
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๖. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี สถานศึกษา
แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดาริให้จัดตั้ง
โรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยาภาสกร
วงศ์ เสนาบดี กระทรวงธรรมการเป็ น ประธาน ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า จวนของสมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรีสุ ริย วงศ์
(ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓
เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย ” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๗
มี น าคม พ.ศ. ๒๔๓๙ แต่ ช าวบ้ านนิ ย มเรีย กว่า “โรงเรีย นฟากขะโน้ น ” หรือ “โรงเรีย นบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา”
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ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬามงกุฏ การแต่งกาย นุ่งผ้า สีครามแก่เสื้อขาว มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่
ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นลาดับ ทาให้สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่ตาบลไผ่สิงโต
ปทุ ม วั น ข้างวังสระปทุ ม จวนของสมเด็ จ เจ้ าพระยาฯ ก็ ว่า งลงในขณะนั้ น เนื่ องจากการศึกษาระหว่ าง หั ว เมื อ ง
กับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล้ากันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” สาหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอน
ในหั วเมือง เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหลวงบาเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งการจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออกไป
ต่างจังหวัดมากขึ้น จึงทาให้เกิดความจาเป็นที่จะส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่นี่ลดน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการ
ฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูงควรจัดเป็นโรงเรียนประจา จึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เทพศิรินทร์
ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครู ฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก”
เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ มีขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่และต่อมาเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
พ.ศ.๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไป
สังกัดเป็ นแผนกหนึ่ งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ยในปั จจุบั น) แต่ ยั งตั้ งอยู่ ที่ เดิมจนถึงปี
พ.ศ.๒๔๕๘ จึ งได้ ย้ ายโรงเรียนฝึ กหั ดอาจารย์ ไปอยู่ ที่ วั งใหม่ (กรีฑาสถานแห่ งชาติ ในปั จจุ บั น) ท าให้ จวนของสมเด็ จ
เจ้าพระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยม ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ รับนักเรียนประจาโดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขา
ของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถม
วัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่
อดีต สีประจาโรงเรียน คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ส. มีคติพจน์ประจาโรงเรียนคือ “สจฺจเว อมตา วาจา
ความจริงเป็ นสิ่งไม่ตาย” และตราประจาโรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ที่กล่าวมานี้ เป็นรากฐานสาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนนผ่าน
โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทาเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์
ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ใ หญ่ โ รงเรี ย นมั ธ ยมบ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาอยู่ ในสมั ย นั้ น ได้ เจรจาผ่ า นก ระทรวงธรรมการ
เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจานวนน้อย ดังนั้นสถานที่
ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ยังได้มอบที่ดินบริเวณตาบลบางไส้ไก่และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและห้องเรียน และได้
ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.๗ – ม.๘)
ใน พ.ศ.๒๔๘๔ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครูอีกแผนก
หนึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครู
แห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครู
ประถม (ป.ป.) เป็ น โรงเรี ย นประจ า ต่ อ มาใน พ.ศ.๒๔๙๙ ได้ ยุ บ หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว และเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ใน พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรีย นฝึ กหั ด ครูบ้ า นสมเด็ จเจ้าพระยา ได้ย กฐานะเป็ น วิ ท ยาลั ยครูบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นลาดับในปี พ.ศ.๒๕๑๖
ได้ เปิ ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรีห ลั ก สู ต รประโยคอุ ด มศึ ก ษา ต่ อ มาในปี พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
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การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๒๗ จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี นับเป็นการ
ขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่มกับ
วิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง ๖ แห่ง เรียกชื่อว่า “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู” วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” และจากพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ
จนกระทั่งวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลและเป็ น ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ง บประมาณในสั ง กั ด ส านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ให้ เรียกชื่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏตามชื่อสถาบั น ราชภัฏเดิม สถาบั นราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา
จึงเปลี่ยนเป็ น “มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตั้งแต่นั้ นเป็น ต้นมา นับ ได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตนักศึกษา
ทุกคนที่ได้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ปี ๒๔๔๖

ปี ๒๔๔๙

ปี ๒๕๐๑

“โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก”
“โรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์บ้ำนสมเด็จ” “วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ”
(ต่อมาปี ๒๔๘๔ ใช้ชื่อ”โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

ปี ๒๕๓๕

ปี ๒๕๔๗

“สถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” “มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ”

๗. สาระสาคัญเพื่อการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ การดาเนินงานดังกล่าวจะ
สะท้ อนภาพลั ก ษณ์ ความมี ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จึ งมี ความจ าเป็ น ในการกาหนดทิ ศทางการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่าง
เป็นระบบ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ ซึ่งแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์นี้ได้นากรอบการ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และทิศทางการพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ
การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยและการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ย น ก าหนดเป็ น แนวทางในการจั ด ท าแผนดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง แนวคิ ด และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่ ได้ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยมาทบทวนนโยบาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
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๑. คาแถลงการณ์ นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน

รัฐบาล โดยการนาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญั ติ
แห่งชาติ (สนช.) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้นโยบาย ๑๑ ด้าน คือ
๑.๑ นโยบายการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ การใช้ ม าตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน สนับสนุนและเร่งขยายผล
โครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ หลั กการทรงงาน ให้ ส ามารถน ามาประยุ กต์ ใช้ ในการปฏิบั ติ ราชการและ
การพัฒนา
๑.๒ การเตรีย มความพร้อมสู่ป ระชาคมการเมืองและความมั่ น คงอาเซียน การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการนายุทธศาสตร์และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม
๑.๓ นโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 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
แก้ ปั ญ หาการไร้ ที่ ดิ น ท ากิ น ของเกษตรกร โดยการกระจายสิ ท ธิ ก ารถื อ ครองให้ แ ก่ ผู้ ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ที่ ไม่ ได้ รุ ก ล้ า
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน
๑.๔ นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม สนับสนุน
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๑.๕ ป้องกันและแก้ไขปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งเสริมการกีฬา
เพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้าใจนัก กีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท
และมีความสามัคคี
๑.๖ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนด
ภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการ
ใช้จ่ายที่สูญเปล่า แสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
โดยจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณา
โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง สร้างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล รัฐบาลจะเร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้ กระจายครอบคลุ มทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้
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มากที่สุด ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการดาเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ การแบ่งเขต
เพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด
๑.๗ เร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) พั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่ านการค้าชายแดน โดยใน
ระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก
และบ้านคลองใหญ่
๑.๘ ส่งเสริมการจัดทาแผนพั ฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์
ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ
๑.๙ ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดิน
ของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับป่ าได้ เพื่ อให้ คนเหล่านั้ นสามารถพึ่ งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยงโดยที่ ดินยังเป็ นของรัฐ
จะจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทาทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจาย
การถือครองที่ดินให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งหรือกลไกในการบริหารจัดการน้าพร้อมนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
มาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย ให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นลาดับแรก
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะ
ในพื้ นที่ วิ กฤติ ซึ่งจะใช้ ที่ ดิ นของรัฐเป็ นหลั ก ในพื้ นที่ ใดที่ สามารถจั ดการขยะมู ลฝอยโดยการแปรรูปเป็ นพลั งงานก็จะ
สนับสนุนให้ดาเนินการ
๑.๑๐ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ ชั ดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่ วนกลาง ศู นย์ บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุ มการให้ บริการหลากหลาย ซึ่ งจะจั ดตั้ งตามที่ ชุ มชนต่ างๆ
การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และมีการสร้างนวัตกรรมในการ
ท างานอย่ างประหยั ด เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่ งตั้ งและโยกย้ ายบุ คลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกั นการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความชื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
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ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
๑.๑๑ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ ป ระชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพั ฒนาแล้วด้วยการพั ฒนาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง”หรือเป็ นคติพจน์ ประจาชาติ ว่า “มั่ นคง มั่ งคั่ง ยั่งยื น” ทั้ งนี้ วิ สัยทั ศน์ ดั งกล่ าวจะต้ อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริ ญเติ บโตของชาติ ความเป็ นธรรมและความอยู่ ดี มีสุ ขของประชาชน ความยั่ งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน
“มั่งคั่ง” หมายถึง การทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การทาให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะพึ่งพาแต่เฉพาะการ
ส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้า การประกอบอาชีพ
การศึกษา และสิ่งแวดล้อมให้ดาเนินไปอย่างสมดุล
“ยั่งยืน” หมายถึง การคานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ดาเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่
ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมตามกาลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผลและ
การรู้ เท่ าทั น ความเปลี่ ยนแปลง หรื อการมี ภู มิ คุ้ ม กั น ตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
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ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาพกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ มี แนวทางการพัฒนาและยกระดั บคุณภาพการศึ กษาที่ ส าคัญ คือ แนวทางการยกระดั บคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบ
บริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่ง
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
๔. นโยบายการศึกษา เพื่อเร่งรัดดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุ บ ารุงศาสนา ศิลปะและวั ฒ นธรรมจัด ให้ มี การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม สนับสนุน
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑ จั ดให้ มี การปฏิ รูปการศึ กษาและการเรี ยนรู้ โดยให้ ความส าคั ญ ทั้ งการศึ กษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับ ความจ าเป็ น ของผู้ เรีย นและลั ก ษณะพื้ น ที่ ข องสถานศึก ษา และปรับ ปรุง และบู รณาการระบบการกู้ ยื ม เงิ น
เพื่ อการศึ กษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภาพ เพื่ อเพิ่ ม โอกาสแก่ผู้ ย ากจนหรือด้ อยโอกาส จั ด ระบบการสนั บสนุ น ให้ เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
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๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริห ารจั ด การศึก ษาสู่ ส ถานศึ กษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ตามศัก ยภาพและ
ความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปั ญ หา การรับ ฟังความเห็ นผู้ อื่น การมีคุณ ธรรม จริยธรรม และความเป็ นพลเมื องดี
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
๔.๖ พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔.๗ ท านุบ ารุงและอุป ถัมภ์ พ ระพุ ทธศาสนาและศาสนาอื่ นๆ สนับ สนุ น ให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณ ภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้ ง ความหลากหลายของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ การเรี ย นรู้ สร้ า งความภาคภู มิ ใ จ ในประวั ติ ศ าสตร์
และความเป็ น ไทย น าไปสู่ การสร้างความสั ม พั น ธ์อัน ดี ในระดั บ ประชาชน ระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภาค และระดั บ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๕. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึกษา ตั้ งอยู่ บ นพื้ น ฐานแนวคิ ด ที่ ว่า “การศึกษาเป็ น หั ว ใจหลั กของการพั ฒ นาประเทศ”
และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ ” มีการทางานในเชิงรุกไปข้างหน้าภายใต้
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและความต้ อ งการใหม่ เพื่ อ ให้ อุ ด มศึ ก ษาเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั้ ง ปวง รวมทั้ ง เน้ น
ความต่อเนื่องจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๗) ซึ่งได้แก่
๕.๑ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ในกากับของรัฐ
๕.๒ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของมหาวิท ยาลั ย ของรัฐ โดยการขยายสาขาวิ ช าที่ เป็ น
ที่ต้องการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
๕.๓ สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้วย
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๕.๔ ลดความซ้าซ้อนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิให้เกินความจาเป็นหรือเกินความต้องการของสังคม
ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน
การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ
เชิงระบบ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๒ นี้คานึงถึงมิติการบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษา
เพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ โดยมีสาระหลักเกี่ยวกับภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก และอุดมศึกษา และ
ปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ได้แก่ รอยต่อการศึกษาระดับอื่น การแก้ปัญ หาอุดมศึกษา การจัดกลุ่มอุดมศึกษา
ธรรมาภิบาลการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน และการพัฒนาระบบวิจัยและสร้างนวัตกรรม
๖. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว และส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุน แรงมากขึ้ น กว่ า ที่ ผ่ า นมา เช่ น
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน
ญี่ปุ่น และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ สังคมของความเป็นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปัญหาวิกฤติ
ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก
ดังนั้ น อุ ด มศึ กษาไทยในช่ ว งปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ต้ องมี การพั ฒ นาอย่า งก้าวกระโดด เพื่ อเป็ น แหล่ งความรู้
ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้นาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ
ให้ เข้ม แข็งขึ้น ภายใต้ ห ลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง และต้ องส่ งเสริม การพั ฒ นาประเทศให้ ส ามารถแข่งขัน ได้
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกาลังคน
ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม
มี คุ ณ ธรรม มี ความรับ ผิ ด ชอบ และมี สุ ขภาวะทั้ งร่างกายและจิ ต ใจ รวมทั้ งพั ฒ นาอาจารย์ ให้ เป็ น มื ออาชี พ และ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัต กรรม ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้ นฐานการผลิตและการบริโภคที่ เป็น มิต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ์การเงิน และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ “อุ ด มศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง องค์ ค วามรู้และพั ฒ นาก าลั ง คนระดั บ สู ง ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ การพั ฒ นาชาติ
อย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ”
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ อุดมศึกษาไทยเริ่มมีการผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เกิ ด เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (knowledge-based economy) โดยเป็ น การน าเอา
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ที่เหมาะสมมาพัฒนาให้ เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ สถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนของรั ฐในด้าน
งบประมาณและทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อยอด ความรู้และการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนให้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
ใช้ความรู้และงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาความรู้และเป็น
พลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแกนนาในการเชื่อมโยง
งานวิจัยลงสู่พื้นที่ ผ่านกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนาที่ทางานประสานความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิถี การดารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นสังคมออนไลน์ มีการสื่อสาร
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ไร้พรมแดน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒ นธรรม มีการให้ ความสาคัญ กับคุณ ภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านการศึกษามากขึ้น รวมทั้งมีความขัดแย้งทางความคิดด้านสังคมและการเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาส ควบคู่กัน ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง มีภาคการเกษตรเป็นแหล่งผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของ
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ และมีภาคบริการที่มีบทบาทสาคัญ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน
ที่ กล่ าวข้างต้ น ล้ วนต้ องการปั จ จัย สนั บ สนุ น ด้ านกาลั งคนที่ มี ศักยภาพ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งด้ านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้การผลิต และพัฒนากาลังคนจะต้องมีการวางแผนบนพื้นฐานข้อมูล
ที่สอดคล้องกับปริมาณและความต้องการของประเทศ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียน วัยทางาน และวัยสูงอายุ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้น ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค
บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแข่งขัน ในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
๗. แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
เพื่ อการเตรีย มความพร้อมรองรับ การเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่จะเปิ ดเสรีการค้า
บริก ารด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา บู รณาการการเป็ น ประชาคม พั ฒ นาให้ บั ณ ฑิ ต ไทยมี ค วามสามารถในระดั บ สากล
มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ
๗.๑ การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการทางานได้
- พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการทางานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย
๗.๒ การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
- พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล
- ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคณ
ุ ภาพระดับสากล
- พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
- พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน
๗.๓ การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นาของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักใน
การสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
- สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทย
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
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- พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน

มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ ภาษา และ
วัฒนธรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
๘. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
การดาเนินการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความสาคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ภูมิภาค และ โลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากร ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทั่วโลก
ต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ และนาผลการติดตาม
ประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาส
ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหาและ
ความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้อง
เผชิญ เพื่อนามากาหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของ
ผู้มี ส่ วนเกี่ยวข้อง ยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย ตั วชี้ วัด และแนวทางการพั ฒนา รวมทั้ งโครงการเร่งด่ วนที่ ส าคัญและการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
• วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุ ก คนได้ รับ การศึ ก ษาและเรีย นรู้ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้ รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลัง
มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics)
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy) ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะการเรีย นรู้ (Career and Learning Skills)
และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
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๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ดังนี้
๒.๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
๒.๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity)
๒.๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)
๒.๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
๒.๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
๑๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่ อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
๒.๑ กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน
๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
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๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้
๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้ อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรมและการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้
๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้
๖.๒ ระบบการบริหารจัด การศึกษามีป ระสิท ธิภาพและประสิ ทธิผลส่ งผลต่อคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๖.๓ ทุ กภาคส่ วนของสั งคมมี ส่ว นร่วมในการจัด การศึกษาที่ ต อบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
๖.๔ กฎหมายและรูป แบบการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษารองรั บ ลั ก ษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

ที่มา: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภาพกรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
๙. การกาหนดนโยบาย Reprofiling ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ทาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ เพื่อ
ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มี
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การประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายการ Reprofile ร่วมกับอธิการบดีและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ๗ แห่ง โดย
ประธานกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการ Reprofiling มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นโครงการตามนโยบาย
ของกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การสนับสนุนให้ สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันด้านวิชาการและงานวิจัย และ ๒. การยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ทัดเทียมสากล การปรับ
ยุทธศาสตร์ Reprofiling มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ จึงต้องกาหนดเป้าหมายว่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านใด ซึ่งหากจะเปิดหลักสูตรต้องทาการวิจัยในด้านนั้นโดยพิจารณาความเป็นไปได้และเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) โดยได้แต่งตั้งคณะทางานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
และในการประชุมคณะทางานฯ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่งดาเนินการปรับเปลี่ยนทิศทาง (Reprofile)
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นกรอบและแนวทางเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไปสู่ความเป็นเลิศ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้กาหนดกลุ่มสาขาวิชา (cluster) ที่มุ่ง
ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ๘ cluster คื อ Education, Health Care & Applied Sc., Hospitality Industry, Food &
Agriculture, Technology (การขนส่งโลจิส ติกส์ ICT การสร้างและการผลิต), Royal & Public Management,
Art & Culture & Language และ Energy & Environment

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
(ผู้สูงอายุ)

Smart Farmer
Smart Food
Smart Place

๑๐. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
๑๐.๑ พันธกิจ
๑) ผลิตบัณฑิต
๒) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
๓) ให้ บ ริการทางวิ ช าการ ถ่ ายทอดเทคโนโลยี น้ อมน าแนวพระราชด าริ และท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๔) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน
การจัดการศึกษา
๕) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบ าล
สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๑๐.๒ วัตถุประสงค์
๑) จั ดการศึกษาสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบั บ ปั จ จุบั น และผลิ ตกาลังคนเพื่ อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
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๒) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ท้องถิ่น และประชาชน
๓) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
๔) การยกคุ ณ ภาพชี วิ ต การลดช่ อ งว่ างและเหลื่ อมล้ าทางสั งคม และสร้า งประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย ๔.๐
๑๐.๓ ยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาท้องถิ่น
๒) การผลิตและพัฒนาครู
๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑๑. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
การสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจัด
ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยได้สรุป ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุท ธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อขอคาแนะนาในการปรับปรุงนโยบายการดาเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจในด้านต่างๆ ดังนี้
๑๑.๑ ด้านอาจารย์และบุคลากร
ส่งเสริมการนาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนการจัดทาผลงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอนให้เกิดในทุกหลักสูตร โดยดาเนินการทางานวิจัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น
๑๑.๒ ด้านคุณภาพนักศึกษา
ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม และสื่อการสอน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ให้มากขึ้น สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ทักษะสาคัญในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และ
เน้น การจัดกิจกรรม/โครงการปลูกฝังเสริมสร้างอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็น ไทย” เป็ น
รูปธรรมให้มากขึ้น
๑๑.๓ ด้านหลักสูตร
สร้างและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างชาติให้มากกว่าที่มีอยู่ และส่งเสริม
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ พั ฒ นาอบรมทั้ ง อาจารย์ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเพื่อการหารายได้จากบุคลากรในองค์กรภายนอก
๑๑.๔ ด้านบริหารจัดการ
จัดตั้งสานักวิชาการเพื่อทาหน้าที่ด้านการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ
โดยเฉพาะด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ ด้านการนาเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ด้านพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน และด้านการเขียนโครงร่างขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจานวน ๑ ล้านบาทขึ้นไป และดาเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาการทางานให้เหมาะสม
และเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรและต่อมหาวิทยาลัย
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๑๑.๕ ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง
มุ่ ง เน้ น การปรับ แผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ โดยการปรับตัวชี้วัดในแผนให้สะท้อนผลงาน คุณภาพของงาน และความ
คุ้มค่า ด้านงบประมาณ เพื่อการเตรียมพร้อมการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก Digital และการลดลงของ
ประชากรในวั ย เด็ ก เน้ น การสร้ า งกระบวนการเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มองค์ ก ร MORALITY เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเป็ น
“บ้านแห่งความสาเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
๑๒. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓๗๐๐๐ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ปีละประมาณ ๓,๕๐๐ คน มีพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
เพื่อนบ้าน ตามบริบทของสังคมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

“...บริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับ
ปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก ให้มีคุณภำพ
มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทำงปัญญำ กำรคิดสร้ำงสรรค์
กำรแก้ปัญหำและสำมำรถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
มีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลำ...”
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ก าหนดนโยบายการบริ ห ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ตามเป้ าหมายของมหาวิท ยาลั ย โดยกาหนดนโยบายส าคัญ ๖ ประการเพื่ อเร่งรัด พั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑๒.๑ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา
๑๒.๒ นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล

๑๒.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ

บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
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๑๒.๓ นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ

๒๐

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การน้ อ มน าแนวพระราชด าริ การจั ด การเรี ย นการสอน และการวิ จั ย สู่ ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะอ าชี พ
และความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๒.๔ นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒ นธรรม และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละหน่วยงานนาสู่การพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน
๑๒.๕ นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการ และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพั ฒ นาการศึกษาให้มีคุณ ภาพและมีความเข้มแข็งพร้อม
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
๑๒.๖ นโยบายด้านการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย
ยื ด หยุ่ น ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและเศรษฐกิ จ มุ่ ง สู่ ก ารก ากั บ ดู แ ลตั ว เอง
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๑๓. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) สรุปผลการประเมินการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับ ปรับปรุง) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนกลยุทธ์ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์
๒๓ ด้าน ๒๘ เป้าประสงค์ และ ๑๐๒ ตัวชี้วัด
เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายมีจานวน ๗๐ ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๓ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจานวน ๒๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
๒๑.๕๗ นั้นหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายมีจานวน
ทั้งสิ้น ๙๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ากว่าเป้าหมาย มีจานวน ๑๐ ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐
ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง นามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจัดทาคาขอ
งบประมาณประจาปี และนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๖๓๕,๙๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจาก
มีการนางบประมาณเหลือจ่ายมาสมทบในค่าสาธารณูปโภค และมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลังจากที่ได้รับการ
อนุ มั ติ จ ากพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ส่ ง ผลให้ ย อดงบประมาณแผ่ น ดิ น ปรับ เปลี่ ย นเป็ น จ านวนเงิ น
๖๔๑,๔๕๑,๘๐๐.๐๐ บาท งบประมาณรายได้ มหาวิท ยาลั ย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิท ยาลั ยได้จั ดท า
ประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัย
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สามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตามความเหมาะสม จัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ เสนอขออนุมัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๕๙๕,๙๐๕.๐๐ บาท แต่มีการหยอดงวดงบประมาณ
จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา จึงปรับเปลี่ยนเป็นจานวนเงิน ๓๙๔,๐๗๖,๐๒๗.๐๐ บาท
และผลการดาเนิ นโครงการหรือกิจกรรมที่ ได้รับอนุ มัติ จาแนกตามหน่วยงานและแหล่งของงบประมาณแผ่ นดิ น
มีจ านวนทั้ งสิ้ น ๒๓๐ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ ด าเนิ น การแล้ วเสร็จ จ านวน ๑๙๗ โครงการ โครงการที่ กาลั ง
ดาเนินการ จานวน ๓๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณรายได้มีจานวน
ทั้งสิ้น ๕๙๑ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๓๙๘ โครงการ โครงการที่กาลังดาเนินการ
จานวน ๑๒๔ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๖๙ โครงการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีการจั ดสรรงบประมาณเป็ น จานวนเงิน รวมทั้ งสิ้น ๑,๐๓๕,๕๒๗,๘๒๗.๐๐ บาท ทางมหาวิท ยาลั ยมี การใช้จ่ าย
งบประมาณในภาพรวมจานวนเงิน ๘๒๑,๘๐๕,๘๕๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๖ มียอดคงเหลือจานวนเงิน
๒๑๓,๗๒๑,๙๗๑.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๔ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓ การประเมิ นผลการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารความเสี่ย ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทาให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามนโยบายของรัฐบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเพิ่มคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ซึ่งผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลสรุปดังนี้
๑. การประเมินผลการตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยรับตรวจจานวน ๑๓ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง โดยข้อตรวจพบทั้งหมดเกิด
จากวิธีการตรวจสอบ เช่น การสอบถาม การสอบทาน การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การตรวจนับ การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง รายงานให้
อธิการบดีรับทราบ อนุมัติลงนาม สั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งพบว่า หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุง พัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีบางหน่วยงานที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข เช่น รอการจัดสรร
งบประมาณ รอรับนโยบายจากผู้บริหารแต่ละระดับ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดผู้บริหาร
ควรเห็นความสาคัญและนาข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการทางานของ
หน่วยงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
๒. การประเมิ นผลการควบคุ มภายใน หน่ วยตรวจสอบภายใน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และดาเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
สอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ ๖ เดือน) สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการสอบทานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งขาดคะแนนในส่วนของ
ความก้าวหน้า สาเหตุเกิดจากมหาวิทยาลัยไม่มีกิจกรรมที่กาหนดเสร็จไว้ในรอบ ๖ เดือน จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่ง
ดาเนินการซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้การจัดทารายงานตามแบบต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเหมาะสมและสอดคล้องกัน
๓. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการติดตามผลการดาเนินการ ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตาม
ความก้าวหน้าของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งในรอบ ๖ เดือน
แต่ในรอบ ๑๒ เดือนนั้นยังอยู่ระหว่างดาเนินการสรุปผลการรายงาน
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๒๒

ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ซึ่งประกอบด้วย
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้และ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย รา ชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พ ระยาของนั ก ศึ ก ษ า และ
๓) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี และ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้
๑. การประเมิ น ผลการบริหารงานของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา โดยสุ่ มใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จานวน ๔๑๖ คน พบว่า
ผู้ ป ระเมิ น เห็ น ว่ า ใน ภ าพ รวม ผล ก ารบ ริ ห ารงาน ของม ห าวิ ท ยาลั ยอยู่ ใ น ระดั บ ม าก ห รื อ ดี ทั้ งด้ า น
การบริ ห ารงานเชิ งระบบ ด้ านการบริ ห ารงานตามพั นธกิ จของมหาวิ ท ยาลั ย และด้ านการบริ ห ารงาน
ตามหลั กธรรมาภิ บาล และหากพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่ า มี เรื่ อ ง “การจั ด บริ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ” เรื่อง “มหาวิทยาลัยได้รับ การยกย่องในประเทศ” และเรื่อง “มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรั บ ระหว่ า งประเทศ”เท่ า นั้ น ที่ ผ ลการประเมิ น เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางหรื อ พอใช้ นอกจากนั้ น
อยู่ในระดับมากหรือดีทั้งหมด
๒. การประเมิ น ผลการรั บ รู้ แ ละความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ของนั ก ศึ ก ษา โดยสุ่ ม ใช้ แ บบสอบถามกั บ นั ก ศึ ก ษาในทุ ก คณะ/วิ ท ยาลั ย รวมจ านวน
๑๒,๗๒๐ คน พบว่า นักศึกษาเห็นว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี ทั้งด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และด้านการให้บริการของหน่วยงาน
หลักๆ และหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีเรื่อง “การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวกและเป็นระเบียบ” ซึ่งอยู่ใน
ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเรื่องเดียวเท่านั้นที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่ระดับปานกลางหรือพอใช้ นอกจากนั้นอยู่ใน
ระดับมากหรือดีทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง ๔ ด้าน จาแนก
ตามคณะ/วิทยาลัย พบว่า ในทุกด้านนักศึกษาต่างคณะ/วิทยาลัยเห็นต่างกัน โดยหากพิจารณาคณะ/วิทยาลัยเป็นราย
คู่ พบว่า นักศึกษาของคณะครุศาสตร์กับนักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรีจะมีความเห็นต่างกันในทุกด้าน นอกจากนั้น
มักมีความเห็นไม่แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่
๓. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน โดยสุ่มใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบ
ผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ รวมจานวน ๑๓๒ คน พบว่า
๓.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ทั้งด้านคุณลักษณะผู้นา ด้านการบริหารงาน
ตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี หากพิจารณาในรายข้อของ
แต่ละด้านก็พบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดีทุกข้อ
๓.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งด้านคุณลักษณะ
ผู้นา ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี
หากพิจารณาในรายข้อของแต่ละด้านก็จะพบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดีทุกข้อ
๓.๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน ทั้งด้านคุณลักษณะผู้นา
ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี และหากพิจารณา
เป็นรายคณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดหรือดีมาก ๔ หน่วยงาน
ได้แก่ สานักศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักวิ เทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนนอกจากนั้นมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี มีเพียงหน่วยตรวจสอบภายในเท่านั้นที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใช้
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ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบอธิการบดีและหน่วยงาน ๒๐ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอความคิดเห็นไว้กับหน่วยงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ปัญหาที่พบโดยรวม
๑. ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในทุกคณะยังต้องได้รับการพัฒนา
๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณเป็ นรายไตรมาส ท าให้ การใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส
เกิดการติดขัด
๓. การเปิด - ปิ ดการเรียนการสอนของมหาวิท ยาลั ยตามกลุ่ม อาเซีย น ส่งผลให้ การบริหาร
จัดการงบประมาณของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้
ปัญหาที่พบเฉพาะหน่วยงาน
๑. วิทยาลัยการดนตรียังคงพบปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานอย่างหลากหลาย และยัง
จัดไม่ลงตัว
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตรของวิทยาลัยการดนตรีมีจานวนไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของจานวน
นักศึกษา
๓. หน่วยงานสนับสนุน อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักคอมพิวเตอร์ ยังมีจานวนบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๖ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกาหนดแนวทางการดาเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) การกาหนดให้
หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจัดทาหลักสูตรฉบับปรับปรุง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็ น หลั ก สู ต รตอบสนองความต้ อ งการของตลาดแรงงานรวมทั้ ง สั ง คมและประเท ศชาติ ไ ด้
๒) มี แ นวทางการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ข องสาขาวิ ช าและ
เป็น การเรียนแบบการลงมือปฏิบั ติ และกาหนดให้คณาจารย์ระบุวิธีการสอนที่ หลากหลายลงในรายละเอียดของ
รายวิ ช า (มคอ. ๓) และด าเนิ น การตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนการเรี ย นอย่ า งจริ ง จั ง เป็ น ต้ น ๓) สนั บ สนุ น ให้
ทุ กสาขาวิ ช ามี รายวิ ช าที่ มี การจั ด ท าห้ อ งเรีย นให้ เป็ น แหล่ ง การเรีย นรู้โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน และทุ ก สาขาวิ ช า
มีการดาเนิ น โครงการบริการวิช าการแก่สังคมและมี การท าวิจั ยที่ บู รณาการกับ การเรีย นการสอนหลายรายวิ ช า
๔) พั ฒ นาปรับ ปรุงสิ่ งสนั บ สนุ น การเรียนรู้ ในห้ องเรีย น ด้ านการพั ฒ นาคณาจารย์ มหาวิท ยาลั ยด าเนิ น การจั ด
โครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน
๒) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อก้า วสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ” ๓) ส่งเสริมกิจกรรมให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบตารา หนังสือ บทความวิจัยที่
หลากหลาย ๔) กาหนดมาตรการให้ มี ผลงานวิช าการที่ สอดคล้องกับ เงิน ทุ นวิจัย ที่ได้รับ ด้ านการบริหารจั ดการ
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรม/ประชุมคณาจารย์ เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ๒) ประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ร่วมกันทุก
หน่วยงาน พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรม/มาตรการการจัดการความเสี่ยง และ ๓) พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และระดมความคิดเห็น การดาเนินงานจัดการความรู้ตามกระบวนการเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการสอน ด้าน
การวิจัย และตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุน
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๘. การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
ได้ มี การประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใช้ เทคนิ ค
SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้จัดข้อมูลสาคัญโดยสรุปดังนี้

จากข้อมูลสาคัญการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพื่อนาไปสู่ทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพและก้าวเข้าสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้
๑. ด้านการบริการวิชาการเพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่น เน้ น การบริการวิช าการตามความต้องการของ
ท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (จานวน ๑๖ เขต) จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ทอง)
เพื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง แข็ ง ให้ กั บ หมู่ บ้ า น ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ในด้ า นเศร ษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดาริมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน ท้องถิ่น การเปิด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน โดยนาความรู้จากท้องถิ่นบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัย ที่นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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๒. ด้านการผลิตและพัฒนาครู เน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิตครู ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีการผลิตครูตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และได้รับทุนการศึกษา
จากหน่วยงาน เพื่อยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสู่ค วามเป็น
เลิ ศ ด้ า นดนตรี ไทยและดนตรีต ะวั น ตก ด้ า นอุ ต สาหกรรมการบริก าร (ธุ รกิ จ บั น เทิ ง การท่ อ งเที่ ย ว ภาษาและ
ศิลปการแสดง) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์) มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลัก และสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา มีจิตสาธารณะและมีความเป็นไทย การ
พัฒนาหลักสูตรโดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
การจัดการเรียนการสอนมีความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการ องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ เน้นการปฏิบัติจริงและเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างงานเองได้
๔. ด้านการบริหารจั ดการมหาวิท ยาลัย เน้ น การสร้างเครือข่ายความร่ว มมื อกับ ประชารัฐ ชุ ม ชน
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการพัฒนามหาวิทยาลัย การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ยืดหยุ่นและคล่องตัว
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาชีพให้ก้าวหน้า มั่นคง มีความรักผูกพันองค์กรตามค่านิยม
Morality โดยมีสมเด็ จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่วง บุน นาค) เป็ นศูนย์รวมจิต ใจ การปรับ ปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพอู่ทองทวารวดีสู่การเป็นวิทยาเขตเพื่อตอบสนองและ
รองรับการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา มี ก ารจั ด ระบบการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ทางวิชาการ โดยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ จึงได้จัดทาสาระสาคัญ ของแผน
ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านดนตรี
ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุม่ อาเซียน อีกทั้งมีบทบาทสาคัญ
ในการพั ฒนา แก้ ปั ญหา และชี้น าสั งคม ชุ มชน ท้ องถิ่ น มหาวิทยาลั ยได้พิ จารณาข้อมู ลต่ างๆ รอบด้ าน จึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และด้านในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
ส าหรับ ข้ อมู ล ส าคั ญ ทั้ ง ปรัช ญา คติ พ จน์ ปณิ ธ าน เอกลั กษณ์ ข องมหาวิท ยาลั ย อั ต ลั กษณ์ ของบั ณ ฑิ ต
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีดังนี้

๑. ปรัชญำ
มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

๒. คติพจน์ประจำมหำวิทยำลัย
สจฺจเว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย"

๓. ปณิธำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพ
อนามั ย ดี มี ทั กษะทางวิ ช าการ มี ทั กษะทางภาษาการสื่ อสาร และเทคโนโลยี มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมและ
ประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

๔. เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม

๒๘
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๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย

๖. วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

๗. พันธกิจ
๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทางาน และการผลิตบัณฑิต
๓. เป็ น ศูน ย์ กลางการบริการวิช าการและองค์ความรู้ เพื่ อยกระดั บ คุณ ภาพชี วิต ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และชุมชน
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

๘. ค่ำนิยมร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่งความสาเร็จ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้
ค่านิยมองค์กร
M
O
R
A
L
I
T
Y

MORALITY
Moral
Orderliness
Responsibility
Adoration
Loveliness
Innovation
Teamwork
Yield

-

คุณธรรมประจาใจ
วินัยประจาตน
เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
มอบใจให้องค์กร
เอื้ออาทรแบ่งปัน
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
ร่วมใจพัฒนา
นาพาสู่ความสาเร็จ

๒๙
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดทา
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วยทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

กระบวนการในภาพรวม

๑. กาหนดเป็น “วาระแห่งมหาวิทยาลัยในการพัฒนาค่ำนิยมองค์กร(Morality) สู่การเป็น “บ้ำนแห่งควำมสำเร็จ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” โดยมีกระบวนงานหลัก ประกอบด้วย
๑.๑ กาหนดคุณลักษณะ “บ้านแห่งความสาเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
หมายเหตุ คุณลักษณะในข้อ ๑.๑ เป็นคุณลักษณะพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะ (ไม่ใช่บทบาท/หน้าที่/
ภาระงานปกติทั่วไป)
๑.๒ กาหนดกลยุทธ์ (พิเศษ) สาหรับการดาเนินงานตามข้อ ๑.๑
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกากับดูแลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ข้อ ๑.๒

โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับกำรพัฒนำท้องถิ่น
เป้ำหมำย
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๒. ด้านสังคม
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
❖ กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. โครงการที่นาความรู้และประสบการณ์
จานวน
โครงการ
จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
๒. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ ทา
จานวน
ให้เกิดรายได้
หลักสูตร
จานวน
๓. จ า น ว น วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ห รื อ
ผู
ป
้
ระกอบการ
ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
๔. จ านวนงานวิ จั ย นวั ต กรรม ผลงาน
จานวน
สร้ า งสรรค์ ที่ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ผลงาน
ชุมชนและท้องถิ่น

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี

๓๐
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❖ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. จ านวนหมู่ บ้ า น ชุ ม ชนที่ ได้ รับ การ จานวน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ เยาวชนและ หมู่บ้าน
ผู้สูงวัยหรือได้รับการเสริมสร้างความ ชุมชน
เข้มแข็งด้านสังคม
๒. จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ จานวน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาน เครือข่าย
ประกอบการเพื่อพัฒนาชุมชน
๓. ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เห็ น จานวนโพลล์
บ้ านสมเด็ จ โพ ลล์ ใ นป ระเด็ น ที่
เกี่ยวข้อง

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๒

๑๕

๒๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
- บัณฑิตวิทยาลัย
- ส านั ก ศิ ลป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม

❖ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดาริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ ชุมชนและ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑. จานวนโครงการ กิ จกรรม ส่งเสริม โครงการ/ปี
และสื บ สานโครงก ารตามแ น ว
พระราชดาริ

๖

๖

๖

๖

๒. ร้อ ยละหลั ก สูต รที่ มีก ารบู รณาการ
ตามแนวพระราชดาริในการจัดการ
เรียนการสอน

ร้อยละ

๕๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๓. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการตาม
แนวพระราชดาริ

ระดับ

๓

๔

๕

๕

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
- ศูนย์/สานัก
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
- ศูนย์/สานัก

❖ กลยุทธ์ที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑. จ านวนโครงการ กิ จ กรรมด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ทั้งในและ
ต่างประเทศ

โครงการ/ปี

≥ ๓๐

≥ ๓๕

≥ ๔๐

≥ ๔๕

๒. จานวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ ชิ้นงาน/ปี
ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์

≥ ๑๐

≥ ๑๐

≥ ๑๕

≥ ๑๕

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะ/วิทยาลัย
- ส านั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม

๓๑
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ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๓. จานวนโครงการ กิจกรรมการสร้าง
คุณ ค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม

โครงการ/ปี

๖

๖

๖

๖

๔. ร้ อ ย ล ะ ข อ งผู้ ใช้ แ ห ล่ ง เรี ย น รู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
- ศูนย์/สานัก
- ส านั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม

❖ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. จานวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
ท้องถิ่น
๒. จานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่ชุมชนสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

จานวน
โครงการ
กิจกรรม
จานวน
ผลงาน

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ค ณ ะ ที่ มี ก า ร เปิ ด
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จึ ง ได้ จั ด ท าข้ อมู ล โครงการตามพั น ธกิ จ เพื่ อ ขับ เคลื่ อนการด าเนิ น งานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• โครงการหลัก
- โครงการบูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
• โครงการรอง
โครงการรอง : ด้านเศรษฐกิจ
- โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัย
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าการเกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม
- โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการใหม่
โครงการรอง : ด้านสังคม
- โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย
- โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น
- โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- โครงการป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนในชุมชนและท้องถิ่น
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและทั่วถึง
โครงการรอง : ด้านสิ่งแวดล้อม
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น และชุมชน
- โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โครงการรอง : ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการส่ ง เสริม องค์ ค วามรู้ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อ อนุ รัก ษ์ เผยแพร่ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

๓๒
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวิจัย และนวัตกรรม
เป้ำหมำย
๑. การผลิตครูระบบปิด/เปิด
๒. การพัฒนาศักยภาพครู
๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

❖ กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) นาไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑. จ านวนนัก ศึก ษาครูที่ ได้ รับ ทุ น จาก จานวนทุน
ชุมชนและท้องถิ่น

๓๐

๓๕

๔๐

๕๐

๒. ร้อ ยละของนั ก ศึ ก ษาครู ที่ ผ่ า นการ
ประเมินระดับ ความสามารถการใช้
ภาษาอั งกฤษตามมาตรฐาน CEFR
หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น
๓. ร้อ ยละของนั ก ศึ ก ษาครู ที่ ผ่ า นการ
ประเมิ น จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๔. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ครู ที่ ส อบผ่ า น
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
๕. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครู
ได้ในครั้งแรก
๖. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านท าตรง
หรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาทั้งในและ
ต่างประเทศภายใน ๑ ปี
๗. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-คณะครุศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์ฯ
-คณะวิทยาศาสตร์ฯ
-วิทยาลัยการดนตรี
-โรงเรียนสาธิตฯ
-สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

-คณะครุศาสตร์

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

ร้อยละ

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

-คณะครุศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์ฯ
-คณะวิทยาศาสตร์ฯ
-วิทยาลัยการดนตรี

❖ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑. จ าน ว น ข อ งอ า จ า รย์ ที่ มี ค ว า ม จานวนคน
เชี่ ย วชาญ ในวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับ

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๒. จานวนของครูและบุคลากรทางการ จานวนคน
ศึก ษาในท้ อ งถิ่ น ที่ ได้รับ การพั ฒ นา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๐๐๐

๑๑๐๐

๑๒๐๐

๑๓๐๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-คณะครุศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์ฯ
-คณะวิทยาศาสตร์ฯ
-วิทยาลัยการดนตรี
-คณะครุศาสตร์

๓๓
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ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๓. ร้อยละของนั กเรียนในโรงเรียนสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
๖ ที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทาง
การศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน
(O-NET) แต่ ละวิ ชา สู งกว่ าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ
๔. ร้อยละของนั กเรียนในโรงเรียนสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่ มี คะแนนผลการท ดสอบ ทาง
การศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน
(O-NET) แต่ ละวิ ชา สู งกว่ าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ
๕. ร้อยละของนั กเรียนในโรงเรียนสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ที่ มี คะแนนผลการท ดสอบ ทาง
การศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน
(O-NET) แต่ ละวิ ชา สู งกว่ าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ร้อยละ

๗๐

๗๐

๗๐

๘๐

ร้อยละ

๗๐

๗๐

๗๐

๘๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- โรงเรียนสาธิตฯ

❖ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศ
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. จ านวนของโรงเรีย นขั้ น พื้ น ฐานใน
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
๒. ร้ อ ยละของงานวิ จั ย เฉพาะสาขา
วิ ช า ชี พ ค รู ที่ ได้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ห รื อ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิต
และพัฒนาครู
๓. จ านวนกิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู้
โดยใช้ ก ระบวนการสะเต็ ม ศึ ก ษา
(STEM Education) ของโรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
๔. จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนา
นวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์
๕. จานวนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ สู่ก ารศึกษา ๔.๐ ที่
จัดให้ โรงเรีย นขั้ นพื้น ฐานในพื้ นที่ ที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-คณะครุศาสตร์

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

จานวน
โรงเรียน
ร้อยละ

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

-คณะครุศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์ฯ
-คณะวิทยาศาสตร์ฯ
-วิทยาลัยการดนตรี

จานวน
โรงเรียน

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

-คณะครุศาสตร์

จานวน
โรงเรียน

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

-โรงเรียนสาธิต

จานวน
กิจกรรม

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

-คณะครุศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์ฯ
-คณะวิทยาศาสตร์ฯ
-วิทยาลัยการดนตรี
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๓๔

เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒ นาศักยภาพการผลิตและ
พัฒนาครู การวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทาข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• โครงการหลัก
- โครงการต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู
• โครงการรอง
โครงการรอง : ด้านการผลิตครู ระบบปิด/ระบบเปิด
- โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นด้วยระบบ Coaching
and Mentoring และ Professional Learning Community ด้วยศาสตร์พระราชา
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
โครงการรอง : ด้านการพัฒนาศักยภาพครู
- โครงการพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
- โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการรอง : ด้านการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
- โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการ
วิจัยต้นแบบ
- โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

๓๕
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
บนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ
เป้ำหมำย
๑. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒. พัฒนาอาจารย์
๓. คุณภาพบัณฑิต
❖ กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒ นาหลักสูตรที่มีคุณ ภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ตัวชี้วดั มำตรฐำน
๑. ร้ อ ยละหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒. ร้อ ยละของหลัก สูตรที่ จั ดการเรีย น ร้อยละ
๕๐
การสอนในรูป แบบบู รณาการเพื่ อ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน
๓. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ ร้อยละ
๑๐๐
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
๔. จ าน วนห ลั ก สู ต รพ หุ วิ ท ย าก าร หลักสูตร
๒
หรือสหวิทยาการ
๕. จ านวนหลั ก สู ต รสองภาษาหรื อ หลักสูตร
๑
หลักสูตรนานาชาติ
๖. ร้อยละของหลักสูตรที่มีก ารจัดการ ร้อยละ
๑๐๐
เรี ย นการสอนโดยใช้ สื่ อ ดิ จิ ต อล
(Digital Based Education)
ตัวชี้วดั ควำมเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)
๑. จ านวนห ลั ก สู ต รความเป็ น เลิ ศ หลักสูตร
๑๓
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่ โด ด เด่ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย
๒. ร้อ ยละหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก าร ร้อยละ
๘๐
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดี
ขึ้นไป
๓. จ านวนนวั ต กรรม/งานวิ จั ย /งาน ผลงาน
๕
สร้ า งสรรค์ / ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. จ านวนนวั ต กรรม/งานวิ จั ย /งาน ผลงาน
๕
สร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

๖๐

๗๐

๘๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒

๓

๔

๒

๓

๔

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๕

๑๘

๒๐

๘๕

๙๐

๑๐๐

๑๐

๑๕

๒๐

๕

๑๐

๑๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
- บัณฑิตวิทยาลัย
-คณะ/วิทยาลัย
-บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
-สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
-คณะ/วิทยาลัย
-บัณฑิตวิทยาลัย
-สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
-คณะ/วิทยาลัย
-บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
-บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี

๓๖
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❖ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ตัวชี้วดั มำตรฐำน
๑. ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ร้อยละ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
๒. ร้อ ยละของอาจารย์ ที่ มี ส มรรถนะ ร้อยละ
เฉพาะทางวิชาชีพ
๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ
๔. ร้อยละของอาจารย์ ที่ มีคุ ณวุฒิ ระดั บ ร้อยละ
ปริญญาเอก
๕. ร้อ ยละของอาจารย์ ที่มี ผลงานทาง ร้อยละ
วิ ช าก าร ผลงาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวชี้วัดควำมเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)
๑. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง ร้อยละ
วิชาการ
๒. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ ร้อยละ
ปริญญาเอก
๓. ร้อ ยละของอาจารย์ ที่มี ผลงานทาง ร้อยละ
วิ ช าก าร ผลงาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๓๐
๓๐

๓๕
๓๕

๔๐
๔๐

๔๕
๔๕

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๓๑

๓๖

๔๑

๔๖

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
-บัณฑิตวิทยาลัย

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
-บัณฑิตวิทยาลัย

❖ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือ
ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ร้อยละ
ที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย
๒. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ ร้อยละ
นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง
ห รื อ น าไป ใช้ ทั้ ง ใน ระดั บ ชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่ น ระ ดั บ ช า ติ ห รื อ ระ ดั บ
นานาชาติต่อจานวนโครงการวิจัย
ต
๓. ร้อ ยละผลผลิตของอาจารย์ป ระจ า ร้ต่ออยละผลผลิ
อาจารย์ที่
และนั ก วิ จั ย ที่ ได้ รั บ ก ารพั ฒ น า ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย
๔. จานวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย
ใน ก า ร เผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย
การแสดงผลงานสร้ า งสรรค์ แ ละ
นวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
๕. จานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน ผลงาน
สร้า งสรรค์ ที่ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใน
ชุมชนและท้องถิ่น

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๓๐

๓๕

๔๐

๕๐

๑๐

๑๓

๑๕

๒๐

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

๓๗
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❖ กลยุท ธ์ที่ ๔ พัฒ นาบัณ ฑิตให้ มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตาม
อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. ความพึ งพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บั ณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒. ร้อ ยละของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาที่ ได้
งานทา สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปีหลังสาเร็จการศึกษา
๓. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ่ า น
เก ณ ฑ์ ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๔. ร้ อ ยละข อ งนั ก ศึ ก ษ าที่ มี ร ะ ดั บ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น
๕. ร้ อ ยละขอ งนั ก ศึ ก ษ าที่ เข้ าร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

๖. ระดับ พฤติก รรมการมีจิตสาธารณะ
ของนักศึกษา
๗. ร้อ ยละของนั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มใน
การใช้ทั ก ษะสื่อ สารภาษาไทยและ
ภ าษ าต่ า งป ระ เท ศ ใน กิ จ ก รรม
โครงการที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและ
หน่ ว ยงานภายนอก ทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ
๘. ระดับ พฤติก รรมความเป็ นไทยของ
นักศึกษา

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ร้อยละ

๗๐

๗๕

๘๐

๙๐

ร้อยละ

๗๐

๗๕

๘๐

๙๐

ร้อยละ

๓๕

๔๐

๕๐

๖๐

ร้อยละ

๕

๑๐

๑๕

๒๐

ร้อยละ

≥๘๐

≥๘๐

≥๘๐

≥๘๐

ระดับ

≥๓.๕๑

≥๓.๕๑

≥๓.๕๑

≥๓.๕๑

ร้อยละ

๖๐

๖๐

๗๐

๗๐

ระดับ

≥๓.๕๑

≥๓.๕๑

≥๓.๕๑

≥๓.๕๑

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยการดนตรี
-บัณฑิตวิทยาลัย
- ส านั กวิ เทศสั มพั นธ์
และเครือข่ายอาเซียน

- ส านั กวิ เทศสั มพั นธ์
และเครือข่ายอาเซียน
- ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต
นักศึกษา
- ส านั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม
- ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต
นักศึกษา
- ส านั กวิ เทศสั มพั นธ์
และเครือข่ายอาเซียน
- ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต
นักศึกษา

- ส านั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม

เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดทา
ข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• โครงการหลัก
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
• โครงการรอง
โครงการรอง : ด้านการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการจัดการเรียนรู้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
องค์กรวิชาชีพ
- โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
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๓๘

โครงการรอง : ด้านการพัฒนาอาจารย์
- โครงการสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
- โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- โครงการบ่ ม เพาะคณาจารย์ เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะ “บ้ า นแห่ ง ความส าเร็ จ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา”
- โครงการทุนการศึกษาระยะยาวเพื่อคัดสรรคณาจารย์เฉพาะทาง(คณาจารย์ช้างเผือก)
โครงการรอง : ด้านคุณภาพบัณฑิต
- โครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
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๓๙
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
เป้ำหมำย
๑. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
๒. ระบบฐานข้อมูล
๓. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๔. พัฒนาเครือข่าย
๕. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

❖ กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. จ านวนมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ ท า
ปฏิญญาร่วมกันในการพัฒนาท้องถิน่

จานวน

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

≥๕

≥ ๑๐

≥ ๑๕

≥ ๒๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- มหาวิทยาลัย

❖ กลยุท ธ์ที่ ๒ พัฒ นาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทั กษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. จ าน ว น ฐาน ข้ อ มู ลส าห รั บ ก าร
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
๒. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ เข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. จ านวนโครงการ กิ จ กรรมการให้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย
๔. ระดับความสาเร็จของระบบที่รองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital
University)
๕. ระดั บ ความส าเร็จ ของการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- สานักคอมพิวเตอร์

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

จานวน

≥๔

≥๔

≥๔

≥๔

ร้อยละ

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

จานวน

≥๕

≥๕

≥๕

≥๕

- สานักคอมพิวเตอร์
- สานักวิทยบริการ

ระดับ

๔

๔

๕

๕

- สานักคอมพิวเตอร์

ระดับ

๕

๕

๕

๕

- สานักประชาสัมพันธ์ฯ

❖ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา

และบุคลากร

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในมหาวิทยาลัย
๒. ร้อ ยละความพึ งพอใจของนักศึกษา
บุ ค ลากรและผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย ใน
การส่ งเสริม การสร้ า งสุ น ทรี ย ภาพ
และความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ร้อยละ

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

ร้อยละ

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะ/สานัก
- กองอาคารสถานที่ฯ

๔๐
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ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๓. ร้อ ยละความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- คณะ/สานัก
- กองอาคารสถานที่ฯ
- สานักวิทยบริการฯ

❖ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทางานตามพันธกิจ
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

๑. จ านวน ขอ งโครงก าร กิ จ ก รรม
ร่ว มกับ เครือ ข่ า ยหน่ว ยงานภาครัฐ
เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ

จานวน

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

๕

๗

๙

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
มากกว่า ๑๐ - ส านั กงานอธิ การบดี
รวบรวม/ทุกหน่วยงาน
๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

❖ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวน
๑. จานวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้
อ
บังคับ กฏ
และแนวปฏิ บั ติ ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นา
ระเบียบ
ปรับปรุง
และแนวปฏิบัติ
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
ร้อยละ
เกี่ ย วกั บ ระบบสวัส ดิก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์
๓. ร้อยละของหน่วยงานด้ านบริการที่
ร้อยละ
มีความพึงพอใจของผู้รับ บริการใน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
๔. ร้ อ ยละความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การ
ร้อยละ
ให้บริการ
๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
คะแนน
โป ร่ ง ใสในก ารด าเนิ น งาน ขอ ง
มหาวิทยาลัย
๖. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด ท า
ระดับ
ระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิ เคราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย ระบบบั ญ ชี
ต้นทุน การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณ
๗. ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย

๘. ความสาเร็จของการบริหารงานเพื่อ
การจัดตั้งวิทยาเขต

ระดับ

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
๒๕๖๑ – ๒๕๖๖ – ๒๕๗๑ – ๒๕๗๖ –
๒๕๖๕
๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

≥๕

≥๕

≥๕

≥๕

- สานักงานอธิการบดี
- คณะ/ศูนย์/สานัก
- วิทยาลัยการดนตรี

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

- สานักงานอธิการบดี

≥ ๖๐

≥ ๖๕

≥ ๗๐

≥ ๗๕

≥ ๗๐

≥ ๗๕

≥ ๘๐

≥ ๘๕

- กองกลาง ส านั กงาน
อธิ การบดี รวบรวม/
ทุกหน่วยงาน

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

≥ ๘๐

๕

๕

๕

๕

≥ ๓.๕๑

≥ ๓.๕๑

≥ ๓.๕๑

≥ ๓.๕๑

๔

๔

๕

๕

- สานักงานอธิการบดี
- คณะ/ศูนย์/สานัก
- วิทยาลัยการดนตรี
- กองคลัง/กองนโยบาย
และแผน ส านั กงาน
อธิการบดี
- กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี
- งานประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา
- ศูนย์การศึกษาอู่ ทอง
ทวารวดี

๔๑
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนิน การสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒ นาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดทาข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• โครงการหลัก
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
• โครงการรอง
โครงการรอง : ด้านการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
- โครงการประกาศปฏิญญาราชภัฏ ๖๐
- โครงการประกาศพื้นที่รับผิดชอบรายมหาวิทยาลัย
โครงการรอง : ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
โครงการรอง : ด้านการใช้ทรัพยากร
- โครงการ จัดหา พัฒนา ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา
- โครงการจัดทาข้อตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา
โครงการรอง : ด้านการพัฒนาเครือข่าย
- โครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการรอง : ด้านการจัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
- โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
- โครงการศึกษา พัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ เพื่อเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
และการกากับ ติดตาม ประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ จัดทาขึ้น
เพื่อปฏิบัติภารกิจสาคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็น กาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่สากล โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา
๒๐ ปีต่อจากนี้ไป นับเป็นแผนที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับคาแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพั ฒนาการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์
อุ ดมศึ กษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ การเป็ น ประชาคมอาเซี ยน ตั วชี้ วัดและเกณฑ์ การประเมิ นการจั ดอั นดั บ
มหาวิ ทยาลั ย และผลการด าเนิ นงานที่ ส าคัญของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนโยบายของสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังได้นาข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาใช้ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และรองรับกับโครงสร้างประชากรบริบทการจัด
การศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษที่ ๒๑
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุท ธศาสตร์มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนยุทธศาสตร์ที่มี
ความชัดเจน ครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ และการนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ นอกจากจะ
ดาเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการขับเคลื่อนที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบแล้ว จะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณยึดกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒ นาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาของแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามช่วงเวลาที่กาหนด มีการดาเนินงานร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย มีระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผลแบบมี ส่ ว นร่ว มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสะท้ อ นการถ่ า ยทอดจากระดั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
สู่แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการ
พัฒนา นอกจากนี้ ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการดาเนินงานของ
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หน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยง สอดรับกัน
รวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการดาเนินการที่บูรณาการกันอย่างเหมาะสม
๑. หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ
๑.๑ หลักการ
๑) ขับ เคลื่ อนการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย โดยยึด แผนยุ ท ธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้ า พระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เป็ น กรอบทิ ศ ทางหลั ก และน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในระดั บ ต่ า งๆ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของมหาวิทยาลัย
๒) ดาเนินการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักคุณภาพและ
ประสิ ท ธิภ าพของการจั ด การศึกษา และเป้ า หมายการพั ฒ นาผู้ เรีย น เพื่ อน าไปสู่ การพั ฒ นาเชื่ อมโยงจากระดั บ
มหาวิทยาลัย นาไปสู่ระดับท้องถิ่น และส่งผลต่อการพัฒนาระดับประเทศ
๓) เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักใน
การขับเคลื่อน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
และด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
๔) ใช้ กลไกการด าเนิ น งานอย่ า งบู รณาการของภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ ก ารขับ เคลื่ อนเกิ ด
ประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
๕) ดาเนินการจัดระบบการบริหารจัดการด้านแผนงานสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ และแผนเฉพาะด้าน
ต่างๆ รวมถึงมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วม
ในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ไปสู่
การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยดาเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง จัดทา
รูปเล่มเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจและนามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนของ
หน่วยงานให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ
๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปีและแผนปฏิบัติ
การประจาปีของหน่วยงาน โดยผลักดันให้แนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงานของ
มหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานระดับต่างๆ บูรณาการอยู่ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทาและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว
๓) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้าซ้อนและ
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่ให้มากขึ้น
๔) สร้างช่องทางให้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินการร่วมกัน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ
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๒. การกากับ ติดตามและประเมินผล
หลังจากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
และได้นาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จาเป็นต้องมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการดาเนินการตามแผน และเป็นการผลักดันและเร่งรัด
ให้หน่วยงานดาเนินงานตามโครงการ แผนงานต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้

๒.๑ การวัดผลการดาเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ที่กาหนดให้ส่วนราชการต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส่วนราชการกาหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มีการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมกาหนดตัว ชี้วัด ในการประเมิน ผลการปฏิบั ติใน ๔ มิ ติ ประกอบด้ วย มิ ติ ด้านประสิ ท ธิ ผ ล มิ ติด้ านคุณ ภาพ
มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยแต่ละมิติจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

๒.๒ การวัดผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อที่ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยกาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อเป็นการสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือ
เรียกว่ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” ที่ได้กาหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมิน
ครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

๒.๓ การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์
เป็ น การประเมิ น ด้ า นความส าเร็จ ของแผนการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของโครงการตามที่ ป รากฏใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รายงาน ผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการดาเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจาก
สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ
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๒.๔ การกากับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีการกากับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องโดย
๑. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ใน
การกากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ขององค์กร
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
๓. มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา มี แนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
มหาวิทยาลัย ที่จะสะทอนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองคกรของคณะผูบริหารภายใตแนวนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธที่ไดวางไว โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยถือเปน
ขอกาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ในมาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีอานาจและหนาที่ในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน (๒) รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกปและนา
ข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
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รายละเอียดตัวชี้วัด
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
ได้ มี การประชุ ม ระดมความคิด เห็ น ของผู้ ที่ เกี่ย วข้องเพื่ อวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมของมหาวิท ยาลั ย ได้ ใช้ เทคนิ ค
SWOT Analysis ซึ่ งเป็ น เครื่องมื อในการประเมิน สถานการณ์ ของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อพิ จารณาจุด แข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของมหาวิทยาลัยได้ข้อมูล สาคัญสู่การกาหนด
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐โดยมีรายละเอียด
เกี่ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ เป้ าหมาย และตั ว ชี้ วั ด โดยแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ได้ ก าหนดรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด และ
ค่าเป้าหมายไว้เพื่อการติดตามประเมินผล
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดมี ที่ ม าจาก ๓ ส่ ว น คื อ ตั ว ชี้ วั ด การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(สมศ.) และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาหรับรายละเอียดตัวชี้วัดมีดังนี้

❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ใช้พัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น
• ตัวชี้วัด
๑. จ านวนโครงการที่ น าความรู้แ ละประสบการณ์ จ ากการให้ บ ริ การวิ ช าการมาใช้ ในการพั ฒ นา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย
๒. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ทาให้เกิดรายได้
๓. จานวนวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
๔. จานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ที่นามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำรที่นำควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกกำรให้บ ริกำรวิชำกำรมำใช้ ในกำรพัฒ นำ
กำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของ
ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน
และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น
การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี ๒ ประเภท คือ ๑) การพัฒนาการ
เรียนการสอน และ ๒) การพัฒนาการวิจัย โดยการประเมินตัวชี้วัดนี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละ
โครงการไม่จาเป็นต้องมีทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่
ประเมิน
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เกณฑ์กำรประเมิน
จ านวนโครงการที่ น าความรู้ แ ละประสบการณ์ จากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ใ นการพั ฒ นา
การเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ทำให้เกิดรำยได้
คำอธิบำยตัวชี้วัด
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ ทาให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่ หน่วยงานหรือมหาวิท ยาลั ย
พัฒนาขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรมทาให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเป็นหลักสูตรที่สร้าง
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อการเพิ่มคุณค่าชีวิตและ
อาชีพและให้แก่ผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ทาให้เกิดรายได้
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนวิสำหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบกำรใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
สถาบัน การศึกษามี ภารกิจในการบริการวิชาการแก่ชุม ชน ท้องถิ่น เพื่ อแก้ไขปัญ หาและพั ฒ นาชุม ชนใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๔ จำนวนงำนวิจัย นวัตกรรม ผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่นำมำใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
การวิ จั ย เป็ น พั น ธกิจ หนึ่ งที่ ส าคั ญ ของสถาบั น อุ ด มศึกษา/หน่ วยงานการด าเนิ น การตามพั น ธกิจ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การนาไปใช้จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้น าไปใช้ป ระโยชน์ ตามวัต ถุป ระสงค์ที่ระบุ ไว้ในโครงการวิจัยและรายงานวิจัย อย่างถูกต้องสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้
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ประโยชน์ จ ากหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องโดยมี หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ หรือการรับ รอง/การตรวจรั บงานโดยหน่ ว ยงาน
ภายนอกสถานศึกษา
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปประธรรมมีดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆที่ทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ด้ า นการบริห ารจั ด การส าหรับ วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) ด้ า นการส่ งเสริม ประชาธิ ป ไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป็นต้น
๓. การใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒ นา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น
๔. การใช้ ป ระโยชน์ ท างอ้ อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ น การสร้างคุณ ค่าทางจิ ต ใจ ยกระดั บ จิ ต ใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่นงานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หมายถึง
หน่ วยงานหรือองค์ กรหรือชุ ม ชนภายนอกสถานศึกษาระดั บ อุ ด มศึกษา ที่ มี การน างานวิ จั ย นวัต กรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
การนับจานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นาผลงานวิจัย
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์จะดาเนินการใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือ ปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้
นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการนาไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของประโยชน์
ที่ไม่ซ้ากัน
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
• ตัวชี้วัด
๑. จานวนหมู่บ้าน ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนและผูส้ ูงวัยหรือได้รับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม
๒. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนาชุมชน
๓. ผลการสารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
มีรายละเอียด ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนหมู่บ้ำน ชุมชนที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้เยำวชนและผู้สูงวัยหรือได้รับกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พื้นที่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันการศึกษามีการกาหนดหมู่บ้าน ชุมชน ที่รับผิดชอบการ
จัดทาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชน โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่เยาวชน และผู้สูงวัย เมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่หมู่บ้าน ชุมชนใน
ด้านต่างๆ หรือทาให้หมู่บ้าน ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามศักยภาพของตนเอง
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนหมู่บ้าน ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สถำนประกอบกำรเพื่อพัฒนำ
ชุมชน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
จานวนเครือข่ายหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ที่มีความร่วมมือด้านงานวิจัยการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการและ/หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ กับคณะหรือ
มหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาชุมชน ( เครือข่าย )
เครือข่ายความร่วมมือ คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ
ที่มีความร่วมมือ ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์กับคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีการลงนาม MOU หรือการดาเนินกิจกรรมร่วมกันโดยนับเครือข่ายเป็น
ดังนี้
เครือข่ายที่เป็นตามกาหนดสัญญา MOU หากเป็นสัญญา MOU ต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปีนับเป็น ๑ เครือข่าย
แม้ ว่า ในปี ปั จ จุ บั น ไม่ ได้ มี กิจ กรรมร่ว มกัน หากเป็ น สั ญ ญา MOU ปี ต่ อ ปี ต้ อ งมี กิจ กรรมร่ว มกั น จึ งจะนั บ เป็ น ๑
เครือข่าย ส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกันจะนับเป็นเครือข่ายได้ต่อเมื่อได้มีการที่ดาเนินการในปีการศึกษานั้นๆ
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
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ตัวชี้วัดที่ ๓ ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ หมายถึง ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ท าการส ารวจความคิดเห็ น พฤติ กรรม และข้อเท็ จจริงที่จับ ต้ องได้
(Facts) ผ่านระเบียบวิธีวิจัยเชิงสารวจและหลักสถิติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร จากประชาชนในประเด็นที่
สาคัญ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่สังคมกาลังให้ความสนใจในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนผลการสารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
• ตัวชี้วัด
๑. จานวนโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดาริ
๒. ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการตามแนวพระราชดาริในการจัดการเรียนการสอน
๓. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดาริ
มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
โครงการตามแนวพระราชดาริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรง
เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้า ที่ดินทากิน ขาดความรู้ในการแก้ไข
ปั ญ หาเฉพาะหน้ า จึ งทรงมี พ ระราชด าริให้ ด าเนิ นการพั ฒ นาด้ านต่ าง อาทิ ด้ านพั ฒ นาแหล่ งน้ า ด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ด้ านการเกษตร ด้ านส่ งเสริมอาชี พ ด้ านสวั สดิ การและสั งคม ด้ านสาธารณสุ ข เป็ นต้ น พร้ อมทั้ งได้ พ ระราชทาน
แนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผู้ประสบ
ความทุ กข์ยาก ด้ อยโอกาสและยากจนตามภูมิ ภาคต่างๆ ทั่ วประเทศ โดยเน้ นให้ ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ
“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงควร
มีพันธกิจสาคัญในการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดาริและศาสตร์พระราชา โดยการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ลงพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ
ของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสาคัญ

๕๔
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เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรตำมแนวพระรำชดำริในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

คำอธิบำยตัวชี้วัด
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้บูรณาการแนวพระราชดาริและศาสตร์
พระราชาเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการแนวพระราชดาริในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ
คำอธิบำยตัวชี้วัด

การดาเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดาริบรรลุความสาเร็จตามระดับ
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

เกณฑ์มำตรฐำน
๑. มีการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒. มีการจัดโครงการและนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิต
๓. มีการจัดโครงการและนาความรู้ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน
๔. มีการจัดโครงการและนาความรู้ไปบูรณาการงานวิจัย
๕. มีการจัดโครงการและนาความรู้ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

ระดับ ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

ระดับ ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

ระดับ ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

ระดับ ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

๕๕
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กลยุทธ์ที่ ๔ กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น
• ตัวชี้วัด
๑.
๒.
๓.
๔.

จานวนโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
จานวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์
จานวนโครงการ กิจกรรมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
ร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำร /กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ทั้งในและต่ำงประเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ศิลปวัฒ นธรรมเป็ นสิ่งบ่ งบอกถึงสุนทรียศาสตร์ในการดารงชีวิตและพั ฒ นาทัศนคติยกระดับพื้ นฐานจิตใจ
ที่สูงขึ้น ถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่ อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขอย่างมีคุณ ค่าสามารถเป็นแบบอย่างที่น่ าศรัท ธาและเป็น ที่
ยอมรั บ ของสั ง คม การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ ศ าสตร์ ต่ า งๆ
ทางศิลปวัฒนธรรม นามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจนและสามารถประเมินผลได้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
พันธกิจสาคัญประการหนึ่งคือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนผลงำนที่แสดงถึงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คำอธิบำยตัวชี้วัด
จานวนชิ้นงานหรือผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ ในลักษณะบทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนชิ้ น งานหรือผลงานที่ แสดงถึงองค์ความรู้ด้ านศิลปวั ฒ นธรรม ศิลปวั ฒ นธรรมร่วมสมั ย หรืองาน
สร้างสรรค์

๕๖
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ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนโครงกำร กิจกรรมกำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มโดยใช้ทุนทำงวัฒนธรรม

คำอธิบำยตัวชี้วัด
การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
สถานที่ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม นามาพัฒนาต่อยอด เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมมีควำมรู้เพิ่มขึ้น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
แหล่ ง เรีย นรู้ด้ านศิล ปวัฒ นธรรม หมายถึงสถานที่ รวบรวม จั ด แสดง และเผยแพร่องค์ค วามรู้ท างด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการและได้รับความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา ได้แก่ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรีสุ ริย วงศ์ (ช่ วง บุ นนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี มหาบุ รุษรัตโนดม
(ช่วง บุนนาค)
สูตรกำรคำนวณ
ค่าเฉลี่ย

=

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินระดับความรู้
_____________________________________________________

จานวนผู้ที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมิน
นาค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นร้อยละ
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมแก่ชุมชน
• ตัวชี้วัด
๑. จานวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น
๒. จานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ชุมชนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
มีรายละเอียด ดังนี้

๕๐
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เกณฑ์กำรประเมิน
จ านวนโครงการที่ น าความรู้ แ ละประสบการณ์ จากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ใ นการพั ฒ นา
การเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ทำให้เกิดรำยได้
คำอธิบำยตัวชี้วัด
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ ทาให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่ หน่วยงานหรือมหาวิท ยาลั ย
พัฒนาขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรมทาให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเป็นหลักสูตรที่สร้าง
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อการเพิ่มคุณค่าชีวิตและ
อาชีพและให้แก่ผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ทาให้เกิดรายได้
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนวิสำหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบกำรใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
สถาบัน การศึกษามี ภารกิจในการบริการวิชาการแก่ชุม ชน ท้องถิ่น เพื่ อแก้ไขปัญ หาและพั ฒ นาชุม ชนใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่
เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๔ จำนวนงำนวิจัย นวัตกรรม ผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่นำมำใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
การวิ จั ย เป็ น พั น ธกิจ หนึ่ งที่ ส าคั ญ ของสถาบั น อุ ด มศึกษา/หน่ วยงานการด าเนิ น การตามพั น ธกิจ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การนาไปใช้จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้น าไปใช้ป ระโยชน์ ตามวัต ถุป ระสงค์ที่ระบุ ไว้ในโครงการวิจัยและรายงานวิจัย อย่างถูกต้องสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้

๕๘
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❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มำตรฐำนวิชำชีพและมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (ด้ำนคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) นำไปสู่ควำมเป็นเลิศสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
• ตัวชี้วัด
๑. จำนวนนักศึกษำครูที่ได้รับทุนจำกชุมชนและท้องถิ่น
๒. ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำนกำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน
CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอื่น
๓. ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำนกำรประเมินจิตวิญญำณควำมเป็นครูตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู
๕. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก
๖. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนทำตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำทั้งในและต่ำงประเทศภำยใน ๑ ปี
๗. ร้อยละควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิต ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ
มีรำยละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนนักศึกษำครูที่ได้รับทุนจำกชุมชนและท้องถิ่น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
แนวโน้มกำรผลิตครูจะเป็นกำรผลิตในระบบปิดมำกขึ้น กล่ำวคือจะมีกำรผลิตในปริมำณที่หน่วยงำนผู้ใช้ครู
ต้องกำร ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงำนผู้ใช้ครูได้ใช้อัตรำกำรบรรจุส่วนหนึ่งให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำในระบบ และบรรจุ
เข้ำปฏิบัติงำนเมื่อนักศึกษำเหล่ำนั้นสำเร็จกำรศึกษำตำมเงื่อนไขที่กำหนด เช่น โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้อ งถิ่น
(คพท.) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โครงกำรทุนเอรำวัณ ของกรุงเทพมหำนคร เป็นต้น นอกจำกนั้น
อำจมีทุนอื่น ๆ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ
กำรได้รับของนักศึกษำเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นคุณภำพและควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตครู โดยกำรนับจำนวนของนักศึกษำที่ได้รับทุน
เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวนนักศึกษำครูทไี่ ด้รับทุนจำกชุมชนและท้องถิ่น
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๕๙
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำนกำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน
CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอื่น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทุ กระดับ ชั้น จำเป็น ต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรและสืบ ค้นข้อมูลเพื่อควำมทั นสมัยทำงวิชำกำร ดั งนั้ น
นักศึกษำครูจำเป็นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษได้ ซึ่งจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR หรือ
เกณฑ์มำตรฐำนอื่น
สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำน
กำรประเมินระดับ
ควำมสำมำรถกำรใช้
ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน
CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอืน่

จำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำสอบวัดระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอื่น และผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐
จำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำสอบวัดระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเกณฑ์มำตรฐำนอื่น ทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำนกำรประเมินจิตวิญญำณควำมเป็นครูตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
จิต วิ ญ ญำณควำมเป็ น ครูเป็ น คุณ ลั กษณะส ำคัญ ประกำรหนึ่ งของครูมื ออำชี พ โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งครูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งประกอบด้วย ๑) คุณลักษณะส่วนตัวและกำรมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น วิริยะอุตสำหะ เมตตำกรุณำ
ซื่อสัตย์ มีเหตุผล เปนต้น ๒) กำรตระหนักรู้และปฏิบัติตนบนวิถีควำมเปนครู เช่น ทำำงำนเพื่อเด็ก ปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพครู เปนแบบอย่ำงที่ดี เปนต้น ๓) รักและศรัทธำในวิชำชีพครู ๔) ควำมเชี่ยวชำญในกำรสอนและ
๕) กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้กำรมีจิตวิญญำณควำมเปนครูจะก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ ๑) ช่วยพัฒนำหรือ
ยกระดับควำมคิดและทักษะที่จำเปนในกำรสอน ๒) มีศีลธรรม คุณธรรม และมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น ๓) มีควำม
ยืดหยุ่นและเข้ำใจในควำมเปลี่ยนแปลงมำกขึ้น ๔) มองนักเรียนว่ำมีศักดิ์ศรีควำมเปนมนุษย์และมีศักยภำพ ๕) มี
แรงจูงใจให้แสดงภำวะผู้นำำออกมำเพิ่มขึ้น ๖) มีควำมสุขและมีควำมภำคภูมิใจในอำชีพครู และ ๗) ได้รับกำรยอมรับ
และควำมศรัทธำจำกผู้พบเห็น ดังนั้นนักศึกษำครูจะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู โดยทดสอบวัด
ระดับจิตวิญญำณควำมเป็นครูด้วยแบบทดสอบที่พัฒนำโดยคณะครุศำสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับดังนี้
ระดับ ๕
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับมำกที่สุด
หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับมำก
หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับปำนกลำง
หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับน้อย
หมำยถึง นักศึกษำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูระดับน้อยที่สุด
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สูตรกำรคำนวณ
จำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำทดสอบวัดระดับจิตวิญญำณควำมเป็นครู
ร้อยละของนักศึกษำครูที่ผ่ำน
ตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทีไ่ ด้ระดับคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไป
กำรประเมินจิตวิญญำณควำม = -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐
เป็นครูตำมอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่น
จำนวนนักศึกษำครูที่เข้ำทดสอบวัดระดับจิตวิญญำณควำมเป็นครู
ตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งหมด
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยกำหนดให้ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับคะแนน ๕ โดยนักศึกษำจะต้องได้ระดับคะแนน
๓.๕๑ ขึ้นไป จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูเป็นหลักฐำนกำรอนุญำตให้ผู้ประกอบวิชำชีพควบคุมตำมมำตรำ 43 แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้มีสิทธิ์ในกำรประกอบวิชำชีพครู ซึ่งหน่วยงำนที่
มีหน้ำที่ในกำรออกใบอนุญำตฯ คือ คุรุสภำ ในปัจจุบันบัณฑิตครูที่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
คุรุสภำจะได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูโดยอัตโนมัติ แต่ในอนำคตอันใกล้นี้กำรเข้ำสู่วิชำชีพครูจะต้องมีกำรสอบ
เพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู เป็นไปตำมประกำศคุรุสภำ เรื่อง กำรรับรองปริญญำและประกำศนียบัตร
ทำงกำรศึ กษำเพื่ อกำรประกอบวิช ำชีพ ครู พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๖ กำหนดว่ำ ผู้ ส ำเร็จกำรศึกษำที่ ได้รับ ปริญ ญำหรือ
ประกำศนียบัตรที่คุรุสภำให้กำรรับรอง ซึ่งตำมเกณฑ์กำรรับรองในข้อ ๓ ต้องผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพตำมที่คุรุสภำกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ จึงเป็นภำระหน้ำที่ของคณะครุศำสตร์และ
คณะต่ำง ๆ ที่ผลิตบัณฑิตครู ที่จะต้องพัฒนำนักศึกษำครูให้ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ
เพียงพอต่อกำรทดสอบให้ผ่ำนเกณฑ์ของคุรุสภำ
สูตรกำรคำนวณ
จำนวนบัณฑิตครูที่สำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณนั้นที่เข้ำสอบ
เพื่อขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและสอบผ่ำนมำตรฐำน
ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบ
ของคุรุสภำ ได้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
ผ่ำนมำตรฐำนใบอนุญำต
= -------------------------------------------------------------------------------- X ๑๐๐
ประกอบวิชำชีพครู
จำนวนบัณฑิตครูที่สำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณนั้นที่เข้ำสอบเพื่อ
ขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูทั้งหมด
หมำยเหตุ นักศึกษำครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนของคุรุสภำก่อนสำเร็จกำรศึกษำ ให้นำไปนับรวมในปีงบประมำณที่
สำเร็จกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้บัญญัตไิ ตรยำงค์เทียบ โดยกำหนดให้ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับคะแนน ๕

๖๑
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ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก
คำอธิบำยตัวชี้วัด
เป้ำหมำยของกำรผลิตบัณ ฑิตครูที่สำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเข้ำสู่อำชีพครู ซึ่งหมำยถึงกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนศึกษำทุกประเภท ทุกระดับชั้น
สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจุได้ในครั้งแรก

=

จำนวนบัณฑิตครูที่สอบบรรจุได้ในครั้งแรก
-------------------------------------------------------------------------------จำนวนบัณฑิตครูรุ่นที่สำเร็จกำรศึกษำตำมกำหนดของหลักสูตร
ปีงบประมำณนั้นทั้งหมด

X ๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนทำตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำทั้งในและต่ำงประเทศภำยใน ๑ ปี
คำอธิบำยตัวชี้วัด
แม้ว่ำเป้ำหมำยของกำรผลิตบัณฑิตครูที่สำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเข้ำสู่อำชีพครู ซึ่งหมำยถึงกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนศึกษำทุกประเภท ทุกระดับชั้น แต่กำรจัดกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตนั้น นักศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและฝึกทักษะในเนื้อหำวิชำเอกซึ่งเอื้อต่อกำรประกอบอำชีพอื่นๆ ด้วย แต่
ควรจะเป็นอำชีพที่สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เรียน
สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของบัณฑิตครูที่มี
งำนทำตรงหรือสัมพันธ์
=
กับสำขำวิชำทั้งในและ
ต่ำงประเทศภำยใน ๑ ปี

จำนวนบัณฑิตครูที่สำเร็จกำรศึกษำในช่วงปีงบประมำณนั้นและมีงำนทำ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำทั้งในและต่ำงประเทศภำยใน ๑ ปี
-------------------------------------------------------------------------------จำนวนบัณฑิตครูที่สำเร็จกำรศึกษำตำมกำหนดของหลักสูตรในช่วง
ปีงบประมำณนั้นทั้งหมด

X ๑๐๐

๖๒
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ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนทำตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำทั้งในและต่ำงประเทศภำยใน ๑ ปี
คำอธิบำยตัวชี้วัด

ควำมพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ตั วชี้ วัด ที่ มี ควำมส ำคัญ อย่ ำงมำก เนื่ องจำกมหำวิท ยำลั ย จะต้องผลิ ต
กำลังคนที่มีคุรภำพตำมควำมต้องกำรของสังคมและตลำดแรงงำน ดังนั้นจึงต้องมีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณ ฑิ ต โดยกำหนดกรอบกำรพิ จำรณำตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึกษำแห่ งชำติ (Thai Qualiftions
Framework for Higher Education: TQF) ซึ่ งได้ มี กำรกำหนดคุณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ตำมที่ หลั กสู ต ร
กำหนดไว้ใน มคอ.๒ ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ ๖ ด้ำนคือ ๑) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้ำนควำมรู้ ๓) ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ ๔) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ๖) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ ๖) ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ ตัวบ่งชี้นี้ จะเป็นกำรประเมินคุณภำพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำเฉลี่ย

=

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต
-------------------------------------------------------------------------------จำนวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับกำรประเมินทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมำแปลงเป็นค่ำร้อยละ โดยให้คะแนน ๕ เป็นร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพและมีประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
• ตัวชี้วัด
๑. จำนวนของอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับ
๒. จำนวนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
๓. ร้อ ยละของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ สูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ
๔. ร้อ ยละของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ สูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ
๕. ร้อ ยละของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ สูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ
มีรำยละเอียด ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนของอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพของอำจำรย์ประจำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต อันแสดงถึงควำม
พร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกนั้นยังสำมำรถทำนำยคุณภำพของบัณฑิตครู
ได้อีกด้วย ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ ได้แก่ กำรเป็นวิทยำกร กำรมีผลงำนวิจัย กำรได้รับรำงวัล กำรได้รับกำรยกย่อง
จำกสังคมในสำขำใดสำขำหนึ่ง กำรเป็นศิษย์เก่ำดีเด่น เป็นต้น กำรวัดควำมสำเร็จของตัวบ่งชี้นี้จะนับจำนวนอำจำรย์
ประจำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ
เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวนของอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับ
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นภำรกิจที่สำคัญประกำรหนึ่งของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นหน้ำที่
โดยตรงของคณะครุศำสตร์ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกคณะที่ผลิตบัณฑิตครู เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมทันสมัยทำงวิชำกำรและมีศักยภำพเพียงพอเหมำะสมต่อกำรจัดกำรศึกษำในภำระหน้ำที่ของตน ควำมสำเร็จของ
ตัวชี้วัดนี้วัดได้จำกกำรนับจำนวนของผู้ที่เข้ำรับกำรพัฒนำ
เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓ ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ ระดั บ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
แต่ละวิชำ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้และควำมคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ต่ อไปนี้ ๑) เพื่ อ ทดสอบควำมรู้แ ละควำมคิ ด ของนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๒) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๓) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุง
คุณ ภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน ๔) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมิน ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชำติ และ ๕) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น จะเห็นว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนจะสะท้อนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ และสะท้อนผลกำร
ดำเนินงำนของโรงเรียนสำธิต
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สูตรกำรคำนวณ
ขั้น ที่ ๑ ค ำนวณหำค่ ำ ร้อ ยละของผู้ เรีย นที่ มี ผ ลกำรทดสอบระดั บ ชำติ ในแต่ ล ะวิ ช ำ ได้ แ ก่ ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ร้อยละ

=

จำนวนนักเรียนที่มผี ลกำรสอบ O – NET
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของประเทศ
______________________________________________
จำนวนผู้เรียนทัง้ หมดที่เข้ำสอบ

X ๑๐๐

ขั้นที่ ๒ คำนวณหำค่ำร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติรวมทุกวิชำ
ร้อยละ

=

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติในแต่ละวิชำ
______________________________________________
จำนวนวิชำทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์กำรประเมิน

เทียบบัญญั ติไตรยำงค์ โดยให้ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติรวมทุกวิชำเป็น
คะแนน ๕
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๔ ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
แต่ละวิชำ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้และควำมคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ต่ อไปนี้ ๑) เพื่ อ ทดสอบควำมรู้แ ละควำมคิ ด ของนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๒) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๓) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุง
คุณ ภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน ๔) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมิน ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชำติ และ ๕) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น จะเห็นว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนจะสะท้อนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ และสะท้อนผลกำร
ดำเนินงำนของโรงเรียนสำธิต

๖๕
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สูตรกำรคำนวณ
ขั้น ที่ ๑ ค ำนวณหำค่ ำ ร้อ ยละของผู้ เรีย นที่ มี ผ ลกำรทดสอบระดั บ ชำติ ในแต่ ล ะวิ ช ำ ได้ แ ก่ ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ร้อยละ

=

จำนวนนักเรียนที่มผี ลกำรสอบ O – NET
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของประเทศ
______________________________________________
จำนวนผู้เรียนทัง้ หมดที่เข้ำสอบ

X ๑๐๐

ขั้นที่ ๒ คำนวณหำค่ำร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติรวมทุกวิชำ
ร้อยละ

=

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติในแต่ละวิชำ
______________________________________________
จำนวนวิชำทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์กำรประเมิน

เทียบบัญญั ติไตรยำงค์ โดยให้ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติรวมทุกวิชำเป็น
คะแนน ๕
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๕ ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
แต่ละวิชำ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้และควำมคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ต่ อไปนี้ ๑) เพื่ อ ทดสอบควำมรู้แ ละควำมคิ ด ของนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๒) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๓) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุง
คุณ ภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน ๔) เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมิน ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชำติ และ ๕) เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น จะเห็นว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนจะสะท้อนประสิทธิผลและประสิทธิภ ำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ และสะท้อนผลกำร
ดำเนินงำนของโรงเรียนสำธิต

๖๖
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สูตรกำรคำนวณ
ขั้น ที่ ๑ ค ำนวณหำค่ ำ ร้อ ยละของผู้ เรีย นที่ มี ผ ลกำรทดสอบระดั บ ชำติ ในแต่ ล ะวิ ช ำ ได้ แ ก่ ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ร้อยละ

=

จำนวนนักเรียนที่มผี ลกำรสอบ O – NET
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของประเทศ
______________________________________________
จำนวนผู้เรียนทัง้ หมดที่เข้ำสอบ

X ๑๐๐

ขั้นที่ ๒ คำนวณหำค่ำร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติรวมทุกวิชำ
ร้อยละ

=

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติในแต่ละวิชำ
______________________________________________
จำนวนวิชำทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์กำรประเมิน

เทียบบัญญั ติไตรยำงค์ โดยให้ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติรวมทุกวิชำเป็น
คะแนน ๕

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่กำรศึกษำ ๔.๐ เพื่อพัฒ นำคุณ ภำพชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศ
• ตัวชี้วัด
๑. จำนวนของโรงเรียนขั้นพื้นฐำนในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง
๒. ร้อยละของงำนวิจัยเฉพำะสำขำวิชำชีพครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์ระดั บชำติหรือนำนำชำติ หรือนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู
๓. จ ำนวนกิจ กรรมกำรจั ด กำรเรีย นรู้ โดยใช้ ก ระบวนกำรสะเต็ ม ศึ ก ษำ (STEM Education) ของ
โรงเรียนที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง
๔. จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์
๕. จำนวนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่กำรศึกษำ ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐำนใน
พื้นที่ที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง
มีรำยละเอียด ดังนี้

67
๖๗
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
นโยบำยที่ ส ำคั ญ ประกำรหนึ่ งของกระทรวงศึ กษำธิ กำรคื อเน้ น ควำมส ำคั ญ ของกำรส่ งเสริ ม บทบำทให้
สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถำนศึกษำในท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรพั ฒ นำท้ องถิ่น จ ำนวนสถำนศึ กษำที่ มหำวิ ทยำลั ยเป็ นพี่ เลี้ ยงเป็ นตั วชี้ วั ดควำมส ำเร็จที่ ส ำคั ญ บ่ งบอกว่ ำ
มหำวิทยำลัยมีศักยภำพและสถำนศึกษำให้กำรยอมรับ
เกณฑ์กำรประเมิน
เทียบบัญญัติไตรยำงค์โดยให้จำนวน ๕๐ โรงเรียนได้เคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ตัวชี้ วัดที่ ๒ ร้อยละของงำนวิจัยเฉพำะสำขำวิชำชีพครูที่ได้ รับกำรตี พิมพ์ระดับ ชำติ หรือนำนำชำติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรวิจัยเป็นภำรกิจที่สำคัญประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ อำจำรย์ประจำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
จำเป็ น จะต้ องท ำกำรวิจั ยทำงด้ ำนวิ ช ำชี พ ครู และควรเป็ น งำนวิจั ย ที่ มี คุณ ภำพสำมำรถตีพิ ม พ์ ในระดั บ ชำติ หรือ
นำนำชำติ หรือสำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวัดผลสำเร็จของตั้วชี้วัดนี้นับจำนวน
ผลงำนเทียบกับจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ
สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของงำนวิจัยเฉพำะสำขำ
จำนวนผลงำนงำนวิจัยเฉพำะสำขำวิชำชีพครูที่ได้รบั กำรตีพิมพ์ระดับชำติ
วิชำชีพครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือนำนำชำติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู
ระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือ =
-------------------------------------------------------------------------------X๑๐๐
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ
ผลิตและพัฒนำครู
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยกำหนดให้ร้อยละ ๑๐ ได้ระดับคะแนน ๕

๖๘
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ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ของ
โรงเรียนที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง
คำอธิบำยตัวชี้วัด

สะเต็มศึกษำ(STEM Education: Science Technology Engineering and Mathematics Education:) คือ แนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กระบวนกำรทำง
วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ ไปใช้ในกำรเชื่อมโยงและแก้ปัญหำ ในชีวิตจริง รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้น สะเต็มศึกษำจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นกำรต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณำ
กำรกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กระบวนกำรทำงวิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำใน
ชีวิตจริงและกำรประกอบอำชีพในอนำคต สะเต็มศึกษำจึงส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมหรือโครงงำนที่มุ่งแก้ปัญหำที่พบเห็น
ในชีวิตจริง เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ ทักษะชีวิต ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบกำรณ์ใน
กำรทำกิจกรรมหรือโครงงำนสะเต็ม จะมีควำมพร้อมที่จะไปปฏิ บัติงำนที่ต้ องใช้อ งค์ควำมรู้ และทักษะด้ำนวิท ยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในภำคกำรผลิต และกำรบริกำรที่สำคัญต่ออนำคตของประเทศ เช่น กำรเกษตร อุตสำหกรรม
กำรพลังงำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรบริกำรสุขภำพ ลอจิสติกส์ อนึ่ง กำรทำกิจกรรมหรือโครงงำนสะเต็มไม่ได้จำกัดอยู่ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี แต่สำมำรถนำควำมรู้ในวิชำอื่น เช่น ศิลปะ
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สุขศึกษำ พลศึกษำ มำบูรณำกำรได้อีกด้วย ทั้งนี้กำรวัดควำมสำเร็จของกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประกำรหนึ่งคือ กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ของ
โรงเรียนที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งวัดโดยกำรนับจำนวนกิจกรรม

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

น้อยกว่ำ ๒๐ กิจกรรม

๒๐ - ๒๙ กิจกรรม

๓๐ - ๓๙ กิจกรรม

๔๐ - ๔๙ กิจกรรม

๕๐ กิจกรรมขึ้นไป

ตั วชี้ วั ด ที่ ๔ จ ำนวนโรงเรีย นในท้ องถิ่ น ที่ มี ก ำรน ำนวั ต กรรมกำรจั ด กำรเรีย นรู้ข องโรงเรียนสำธิ ต ไปใช้
ประโยชน์
คำอธิบำยตัวชี้วัด

โรงเรียนสำธิตเป็นหน่วยงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้เรียน และสำมำรถเผยแพร่นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น ได้
น ำนวัต กรรมไปใช้ในกำรพั ฒ นำกำรเรีย นกำรสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพยิ่ งขึ้ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรศึ ก ษำ โดยกำรน ำ
สิ่งประดิษฐ์หรือแนวควำมคิดใหม่ ๆ ในกำรเรียนกำรสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครูผู้สอนพื่อเป็นแบบอย่ำงที่สอนในวิชำเดียวกัน หรือ
ได้นำแนวควำมคิดไปปรับปรุงใช้หรือผลิตสื่อกำรสอนใหม่ ๆ เพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป

เกณฑ์กำรประเมิน

จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์

๖๙
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ตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่กำรศึกษำ ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐำน
ในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง
คำอธิบำยตัวชี้วัด

มหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงมีบทบำทและภำระหน้ำที่สำคัญคือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีกรอบ
แนวทำงสำคัญ ดังนี้ ๑) ด้ำนผู้เรียน จำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และมีทักษะในกำรดำรงชีวิต โดยมุ่งเน้น
กำรจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรใช้ชีวิต ๒) ด้ำนเทคโนโลยีและ
กำรสื่อสำร รวมทั้งแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่นที่หลำกหลำยรูปแบบ มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและโรงเรียน ๓) ด้ำนกำรพัฒนำครูในโรงเรียนผ่ำนกิจกรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน
ผ่ำนรู ป แบบกำรฝึ ก อบรม กำรพั ฒ นำทั ก ษะควำมรู้ค วำมสำมำรถที่ จำเป็ น ต่ อ วิชำชี พ ครูในฐำนะผู้ ส อนและกลไกในกำร
ขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภำพได้จริง ซึ่งกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำทุกด้ำน
ดังกล่ำวจะต้องมุ่งเป้ำสู่กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเข้ำสู่กำรศึกษำ ๔.๐

เกณฑ์กำรประเมิน

จ ำนวนกิ จ กรรมกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ ก ำรศึ ก ษำ ๔.๐ ที่ จั ด ให้ โ รงเรี ย นขั้ น พื้ น ฐำนในพื้ น ที่ ที่
มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง
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❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒ นามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและท้องถิ่น
• ตัวชี้วัดมาตรฐาน
๑. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน
๓. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. จานวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
๕. จานวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ
๖. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based Education)
มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด

พันธกิจสาคัญ ที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณ ลักษณะตามที่
หลักสูตรกาหนด โดยผลการดาเนินการของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร

สูตรการคานวณ
ร้อยละของหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา

=

จานวนหลักสูตรที่ผา่ นเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

X ๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน
คาอธิบายตัวชี้วัด

การบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาสั งคมหรื อ ชุ ม ชน หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
บูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจดาเนินการในรูปแบบของการนารายวิชาที่ มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและส่งผลต่อการพัฒนาสังคมหรือชุมชน หรือ
การบู รณาการการเรีย นการสอนร่ว มกั บ พั น ธกิ จ ด้ านการบริก ารวิชาการแก่ สั งคม หรื อ น าผลงานด้ านการวิจั ย หรือ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นาไปสู่การนาความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ต่อไป
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สูตรการคานวณ
ร้อยละของของหลักสูตรที่จัด
การเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน

จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
= ในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน X
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คาอธิบายตัวชี้วัด
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลายลักษณะทั้งการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกัน และร่วมกันให้ปริญญา หลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการร่วมมือกันในการ
จัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากจานวนหลักสูตรที่มีเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว
สูตรการคานวณ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ =
และต่างประเทศ

จานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

X

๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๔ จานวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
คาอธิบายตัวชี้วัด
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ คือการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุ
ศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น เพราะฉะนั้น หลักสูตรพหุวิทยาการก็คือวิธีการที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือ
หลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
จานวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
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ตัวชี้วัดที่ ๕ จานวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ

คาอธิบายตัวชี้วัด
๑. หลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศ หมายถึ ง หลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศทุ ก ภาษาที่ ใ ช้ สื่ อ การเรี ย น
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
๒. หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ใช้ภาษา เป็นสื่อใน
การเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้
เกณฑ์การประเมิน
จานวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based Education)
คาอธิบายตัวชี้วัด
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียน
นาสื่อออนไลน์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ข้อเขียน ข่าว บทความ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ บทเรียนต่างๆ เป็นต้น มาใช้เป็น
สื่อการสอนร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มผู้เรียนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านในการ
สะท้อนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจากัดด้านเวลา สถานที่ และรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนกระบวนการค้นคว้าความรู้ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ การส่งต่อความรู้และถ่ายโอน
ความรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนตามที่กล่าวไว้
สูตรการคานวณ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์

=

จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อดิจิตอล
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

X

๑๐๐

73
๗๓
• ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)
๑. จานวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
๒. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป
๓. จานวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. จานวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
คาอธิบายตัวชี้วัด
หลักสูตรความเป็นเลิศ หมายถึง หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กาหนดให้เป็น
หลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมใน ๔ ด้าน คือ ๑) ก า รผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ค รู
๒)การผลิตบัณฑิตทางดนตรี ๓) การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ๔) การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรม
บริการ
เกณฑ์การประเมิน
จานวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป
คาอธิบายตัวชี้วัด
พันธกิจสาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรกาหนด โดยผลการดาเนินการของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลั กสูต ร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในส่วนของหลั กสู ต รความเป็ น เลิศซึ่ งเป็ น หลั กสู ต รที่ มหาวิ ท ยาลั ยได้กาหนดให้ เป็ น
หลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จ ะต้องมีผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป
สูตรการคานวณ
จานวนหลักสูตรที่ผา่ นเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ร้อยละของหลักสูตร
การศึกษาในระดับดีขนึ้ ไป
ที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน =
X ๑๐๐
ระดับดีขึ้นไป
จานวนหลักสูตรความเป็นเลิศทัง้ หมด
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ตัวชี้วัดที่ ๓ จานวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
คาอธิบายตัวชี้วัด
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติในการสร้างความเป็นเลิศ โดยการผลักดันให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถที่ เหมาะสม ได้สร้างสรรค์นวัต กรรม/งานวิจัย /งานสร้างสรรค์/ผลงานในศาสตร์ของตน โดยน าไป
เผยแพร่หรือนาเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ จะเป็นการสร้างประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
จานวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๔ จานวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
คาอธิบายตัวชี้วัด
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานในศาสตร์ของ
ตน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแนะนาปรับปรุงผลงานของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติด้านความเป็นเลิศ และผลักดัน
ให้นักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อสั่งสมประสบการณ์และแสดง
ศักยภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
จานวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
• ตัวชี้วัดมาตรฐาน
• ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
• ร้อยละของอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
• ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
• ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
• ร้อยละของอาจารย์ที่ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้า งสรรค์ที่ ได้ รับ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่
มีรายละเอียด ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
คาอธิบายตัวชี้วัด

สถาบันอุดมศึกษาได้รับนโยบายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาจากรัฐบาล ซึ่งได้ให้
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณ ภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒ นาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป โดยมหาวิทยาลัยได้มีการ
กาหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสาหรับการรับสมัครอาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับ เข้ าใหม่ เพื่ อ เป็ น กลไกหนึ่ งในการขับ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ยนการสอนเพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นมี ค วามรู้ค วามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย

สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์
=
มาตรฐานภาษาอังกฤษ

จานวนอาจารย์ประจาทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

_________________________________________________________________

X๑๐๐

จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าใหม่

หมายเหตุ ๑. อาจารย์ประจาที่เข้าใหม่ ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจาที่เข้าใหม่ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ และ
สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสาหรับการรับ
สมัครอาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับเข้าใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
๒. จานวนอาจารย์ประจาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้คานวณจากจานวนอาจารย์ที่เข้าใหม่และมีผลตาม
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษภายในเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
คาอธิบายตัวชี้วัด

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพกากับดูแล และระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้มี
สมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละองค์กรวิชาชีพในแต่ละหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้ นับเป็นการ
แสดงศักยภาพของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและพัฒนาเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของวิชาชีพนั้นๆ

สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์
=
ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ

จานวนอาจารย์ที่มสี มรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

_________________________________________________________________

จานวนอาจารย์ในหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพนั้นๆ

X๑๐๐

๗๖
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ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

คาอธิบายตัวชี้วัด
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาประเทศ การด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการเป็ น สิ่ ง สะท้ อ น
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
=
ทางวิชาการ

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

_________________________________________________________________

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทัง้ หมด

X๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
คาอธิบายตัวชี้วัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่ อการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพั ฒ นาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณ วุฒิ ทางการศึกษา ที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก

=

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก

_________________________________________________________________

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทัง้ หมด

X๑๐๐

หมายเหตุ
๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย

77
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ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
คาอธิบายตัวชี้วัด
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในศาสตร์
ของตน โดยนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ สร้างประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ที่มผี ลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่

=

จานวนอาจารย์ที่มผี ลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
จานวนอาจารย์ทั้งหมด

X ๑๐๐

• ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)
๑. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
๒. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
๓. ร้อยละของอาจารย์ ที่ มี ผ ลงานทางวิช าการ ผลงานวิจั ย หรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้ รับ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่
มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
คาอธิบายตัวชี้วัด
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาประเทศ การด ารงต าแหน่ ง ทา งวิ ช าการเป็ น สิ่ ง สะท้ อ น
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
=
ทางวิชาการ

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

_________________________________________________________________

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทัง้ หมด

X๑๐๐
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ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

คาอธิบายตัวชี้วัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพั ฒ นาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณ วุฒิ ทางการศึกษา ที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก

=

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก

_________________________________________________________________

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทัง้ หมด

X๑๐๐

หมายเหตุ
๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
คาอธิบายตัวชี้วัด
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในศาสตร์
ของตน โดยนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ สร้างประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ที่มผี ลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่

=

จานวนอาจารย์ที่มผี ลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
จานวนอาจารย์ทั้งหมด

X ๑๐๐
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๗๙
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณ ภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒ นาความร่วมมือ
ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
• ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
๒. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือนาไปใช้ทั้งในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจานวนโครงการวิจัย
๓. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
๔. จานวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
๕. จานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
มีรายละเอียด ดังนี้
ตั วชี้ วัด ที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ป ระจ าและนั ก วิ จั ยที่ ได้ รับ ทุ น วิ จั ยหรืองานสร้า งสรรค์ จ ากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
คาอธิบายตัวชี้วัด
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย
และแสวงหาทุ น สนั บ สนุ น ที่ ไ ด้ รั บ จากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์
อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ
ร้อยละโครงการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัย

=

จานวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั ทุนสนับสนุน
ทั้งจากภายในและภายนอก

_________________________________________________________________

จานวนอาจารย์และนักวิจยั

X๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือนาไปใช้ทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจานวนโครงการวิจัย
คาอธิบายตัวชี้วัด
การวิ จั ย เป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา/หน่ ว ยงาน การด าเนิ น การตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
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นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงหรือนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง การเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ จานวนผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์และนักวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานหรือ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ยศาสตราจารย์ ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากภายนอกสถาบันที่เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอย่างน้อยร้อยละ ๒๕
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในที่ประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิช าการ (Journal) ที่ มีชื่ อปรากฏอยู่ในฐานข้อมู ล Thai-Journal citation Index Center (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิ จัยที่ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการ (Journal) ที่ ป รากฏในฐานข้ อมู ล สากล ได้ แ ก่ ฐานข้อมู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
สูตรการคานวณ
ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
หรืออ้างอิง หรือนาไปใช้ทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิน่ ระดับชาติ =
หรือระดับนานาชาติต่อจานวน
โครงการวิจัย

จานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
หรืออ้างอิง หรือนาไปใช้ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
_________________________________________________________________
จานวนโครงการวิจัย

X๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
คาอธิบายตัวชี้วัด
ปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาคือการสร้างผลงานทางวิชาการซึ่ง
ได้แก่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการ
ผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยผลิตงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนจาก
ภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากผลผลิตที่ได้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเด่นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยนั้นนั้น
จ านวนผลผลิ ต ของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา จึ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ส าคั ญ ที่ จ ะบอกถึ ง ผลส าเร็ จ
ประสิทธิภาพของการพัฒนา และสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น
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สูตรการคานวณ
สัดส่วนผลผลิตต่อจานวน
อาจารย์และนักวิจัย
รายโครงการ

=

ร้อยละเฉลี่ยผลผลิต
ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั =

จานวนผลผลิต

_________________________________________________________________

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยของแต่ละโครงการ

ผลรวมสัดส่วนผลผลิตต่อจานวนอาจารย์และนักวิจยั
ทุกโครงการ

_________________________________________________________________

จานวนโครงการ

-

ตัวชี้วัดที่ ๔ จานวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
คาอธิบายตัวชี้วัด
สถาบั นอุ ด มศึกษาจาเป็ น ต้องมีพั น ธกิจ ในการบริหารจั ดการงานวิจั ย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เพื่อสะท้อนความมีศักยภาพด้านการวิจัย ซึ่งหนึ่งในพันธกิจนั้นก็คือการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผล
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้วยการจัดหา สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ
ในการแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานดังกล่าวทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยเครือข่าย
การวิจัยเป็นเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยของรัฐและ/หรือเอกชนเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ การวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
การจัดประชุมวิชาการหรือการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกในเครือข่ายรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
นอกจากนี้จานวนเวทีของการวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานวิจั ย การแสดงผลงานสร้า งสรรค์ และนวัต กรรม ยั งเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส าคัญ ที่ แสดงถึงศักยภาพในการสร้า ง
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน

จานวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้ ง
ระดับชาติและนานาชาติ
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ตัวชี้วัดที่ ๕ จานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
คาอธิบายตัวชี้วัด
การวิ จั ย เป็ น พั น ธกิจ หนึ่ งที่ ส าคั ญ ของสถาบั น อุ ด มศึกษา/หน่ วยงานการด าเนิ น การตามพั น ธกิจ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การนาไปใช้จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้น าไปใช้ป ระโยชน์ ตามวัต ถุป ระสงค์ที่ระบุ ไว้ในโครงการวิจัยและรายงานวิจัย อย่างถูกต้องสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ จ ากหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องโดยมี หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ หรือการรับ รอง/การตรวจรับ งานโดยหน่ ว ยงาน
ภายนอกสถานศึกษา
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปประธรรมมีดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆที่ทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ด้ านการบริห ารจั ด การส าหรับ วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) ด้ า นการส่ งเสริม ประชาธิ ป ไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้น
๓. การใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น งานวิ จั ย นวั ต กรรม ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น
๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่นงานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หมายถึง
หน่ วยงานหรือองค์ กรหรือชุ ม ชนภายนอกสถานศึกษาระดั บ อุ ด มศึกษา ที่ มี การน างานวิ จั ย นวัต กรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
การนับจานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นาผลงานวิจัย
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์จะดาเนินการใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้
นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการนาไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของประโยชน์
ที่ไม่ซ้ากัน
เกณฑ์การประเมิน
จานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
• ตัวชี้วัด
๑. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปีหลังสาเร็จ
การศึกษา
๓. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๔. ร้อยละของนั กศึกษาที่ มีระดั บความสามารถด้ านการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยเมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น
๕. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
๗. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม
โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การพั ฒ นาทั ก ษะสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายนอก ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๘. ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา
มีรายละเอียด ดังนี้
ตั วชี้ วัด ที่ ๑ ความพึ งพอใจผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อคุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษา
แห่งชาติ
คาอธิบายตัวชี้วัด
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ตั วชี้ วัด ที่ มี ความส าคัญ อย่ างมาก เนื่ องจากมหาวิท ยาลั ย จะต้องผลิ ต
กาลังคนที่มีคุรภาพตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงต้องมีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณ ฑิ ต โดยกาหนดกรอบการพิ จารณาตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualiftions
Framework for Higher Education: TQF) ซึ่ งได้ มี การกาหนดคุณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ตามที่ หลั กสู ต ร
กาหนดไว้ใน มคอ. ๒ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะ
ทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๖) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น การประเมิ น
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
สูตรการคานวณ
ค่าเฉลี่ย

=

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

_________________________________________________________________

จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมาแปลงเป็นค่าร้อยละ โดยให้คะแนน ๕ เป็นร้อยละ ๘๐

๘๔
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ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปีหลังสาเร็จ
การศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด
การมี ง านท า การสร้า งงานเอง หรือ การศึ ก ษาต่ อ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง เนื่ อ งจากการจั ด
การศึ กษาในระดั บ อุ ด มศึ กษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ มุ่ ง เน้ น การเตรีย มกาลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพเข้า สู่
ตลาดแรงงาน ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยพิจารณาจากการมีงานทา การสร้างงานเอง
หรือการศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
สูตรการคานวณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทา
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทา
ภายใน ๑ ปีหลังสาเร็จการศึกษา
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ
=
X ๑๐๐
ภายใน ๑ ปีหลังสาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสารวจ
ทั้งหมด
หมายเหตุ การคานวณค่าร้อยละไม่นาบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
คาอธิบายตัวชี้วัด
การสื่ อสารด้ วยภาษาต่ างๆ ทั้ งภาษาอั งกฤษและภาษาต่ างประเทศอื่ น ๆ มี ความส าคัญ อย่ างยิ่ งต่ อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น นักศึกษาและบัณฑิตครูจะต้องมี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สูตรการคานวณ
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

=

จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด

X ๑๐๐

๘๕
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ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยเมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น
คาอธิบายตัวชี้วัด
การสื่ อสารด้ วยภาษาต่ างๆ ทั้ งภาษาอั งกฤษและภาษาต่ างประเทศอื่ น ๆ มี ความส าคัญ อย่ างยิ่ งต่ อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น นักศึกษาและบัณฑิตครูจะต้องมี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สูตรการคานวณ

คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์
(ร้อยละ)

คะแนนการสอบครั้งหลัง - คะแนนการสอบครั้งแรก
=

X ๑๐๐
คะแนนเต็มของการสอบครั้งแรกและครั้งหลัง - คะแนนการสอบครั้งแรก

ร้อยละของนักศึกษาที่มรี ะดับความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น

ผลรวมของคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์
=
จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คาอธิบายตัวชี้วัด
โครงการตามอั ต ลั ก ษณ์ หมายถึ ง โครงการ/กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ๓ ประการ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา อันได้แก่ ๑) จิตสาธารณะ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ
การทาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันแสดงถึงความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมอันเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ กิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะ
สมบัติ การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ๒) ทักษะสื่อสารดี หมายถึง
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมความสามารถการใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และถูกต้องตามกาลเทศะ ตลอดจนสามารถใช้ทักษะเทคโนโลยี การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) มีความ
เป็นไทย หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความรักภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภู มิปัญญาไทยมีความกตัญญู
กตเวทีการแสดงออกแบบไทยด้านกิริยามารยาท แต่งกาย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความ
เป็นไทย

๘๖

86
สูตรการคานวณ
๑. ด้านจิตสาธารณะ
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
=
โครงการในด้านจิตสาธารณะ

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านจิตสาธารณะ
จานวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ
ด้านจิตสาธารณะ

X ๑๐๐

๒. ด้านทักษะสื่อสารดี
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
=
โครงการในด้านทักษะสื่อสารดี

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านทักษะสื่อสารดี

X ๑๐๐

จานวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ
ด้านทักษะสื่อสารดี

๓. มีความเป็นไทย
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
=
โครงการในด้านมีความเป็นไทย

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านมีความเป็นไทย
จานวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ
ด้านมีความเป็นไทย

X ๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ หมายถึง การใช้สาธารณะสมบัติอย่างรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิใน
การใช้สาธารณะสมบัติของผู้อื่น รวมถึงมีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ตัวอย่างการมีจิตสาธารณะ เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัดพลังงาน และการ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ
ระดับ ๕ หมายถึง เคยเป็นประจา(มากกว่า ๓ ครั้งต่อเดือน), เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงมากที่สุด
ระดับ ๔ หมายถึง เคยค่อนข้างบ่อย(ประมาณ ๓ ครั้งต่อเดือน), เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างมาก
ระดับ ๓ หมายถึง เคยปานกลาง(ประมาณ ๒ ครั้งต่อเดือน), ไม่แน่ใจ
ระดับ ๒ หมายถึง เคยค่อนข้างน้อย(ประมาณ ๑ ครั้งต่อเดือน), ไม่เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างน้อย
ระดับ ๑ หมายถึง ไม่เคย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงน้อยที่สุด

๘๗
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สูตรการคานวณ
ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ
ของนักศึกษา

=

ผลรวมของระดับการมีจติ สาธารณะที่ได้จากการประเมินตนเองของ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
คาอธิบายตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยกาหนดคุณลักษณะสาคัญของบัณฑิตไว้ดังนี้ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็น
ไทย” หนึ่งในคุณลักษณะที่สาคัญดังกล่าว คือ ทักษะสื่อสารดี เป็นสิ่งสาคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารทั้งทางด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สูตรการคานวณ
๑. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย
ร้อยละของนักศึกษาที่มสี ่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมการใช้ทักษะ
สื่อสารด้านภาษาไทย

=

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย

X ๑๐๐

จานวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม
ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย

๒. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ
ร้อยละของนักศึกษาที่มสี ่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมการใช้ทักษะ
สื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

=

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ทักษะสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ
จานวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม
ทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ

X ๑๐๐

๘๘
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ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา

คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านความเป็นไทย
ของมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม รวมถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หรือมีความเป็นไทย เช่น การแต่งกาย
มารยาทความเป็นไทยและมารยาทสากล ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ
ระดับ ๕ หมายถึง เคยเป็นประจา (ปฏิบัติเป็นประจาทุกครั้ง), เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงมากที่สุด
ระดับ ๔ หมายถึง เคยค่อนข้างบ่อย (ปฏิบัติบ่อยครั้ง), เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างมาก
ระดับ ๓ หมายถึง เคยปานกลาง (ปฏิบัติเป็นบางครั้ง), ไม่แน่ใจ
ระดับ ๒ หมายถึง เคยค่อนข้างน้อย (ปฏิบัติน้อยครั้ง), ไม่เห็นด้วย หรือใกล้เคียงค่อนข้างน้อย
ระดับ ๑ หมายถึง ไม่เคย (ไม่เคยปฏิบัติเลย), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงน้อยที่สุด
สูตรการคานวณ
ระดับพฤติกรรม
ความเป็นไทย

=

ผลรวมของระดับพฤติกรรมความเป็นไทยที่ได้จาก
การประเมินตนเองของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด
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❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมกำหนดพื้นที่ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำท้องถิ่น
• ตัวชี้วัด
๑. จำนวนมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ทำปฏิญญำร่วมกันในกำรพัฒนำท้องถิ่น
มีรำยละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ทำปฏิญญำร่วมกันในกำรพัฒนำท้องถิ่น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรทำปฏิญญำร่วมกันในกำรพัฒนำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัย หมำยถึง กำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำง ๆ
ร่วมกันกำรให้คำมั่นสัญญำโดยถือเอำควำมสุจริตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งว่ำจะร่วมกันพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นเลิศโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้มี
ควำมเข้มแข็ง และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวนมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ทำปฏิญญำร่วมกันในกำรพัฒนำท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำระบบสำรสนเทศและควำมรู้ เสริมสร้ำงทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ
• ตัวชี้วัด
๑. จำนวนฐำนข้อมูลสำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ
๒. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. จำนวนโครงกำร กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
๔. ระดับควำมสำเร็จของระบบที่รองรับกำรเป็น Digital University
๕. ระดั บ ควำมส ำเร็จ ของกำรส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรและผลกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
มีรำยละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนฐำนข้อมูลสำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
มหำวิทยำลัยมีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนเพื่อ
สนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย ซึ่งต้องทำงำนควบคู่กับระบบฐำนข้อมูลที่มีควำมทันสมัย
โดยจะต้องมีจำนวนที่เหมำะสมครอบคลุมตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
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เกณฑ์กำรประเมิน
มหำวิทยำลัยมีฐำนข้อมูลอย่ำงน้อย ๔ ฐำนข้อมูลที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจอย่ำงน้อย ๔ ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะควำมเข้ำใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เป็นทักษะในกำรนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อำทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทบเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำร
สื่อสำร กำรปฏิบัติงำน และกำรทำงำนร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำน หรือระบบงำนในองค์กรให้มี
ควำมทั นสมั ยและมีป ระสิท ธิภำพ โดยทั กษะดังกล่ำวครอบคลุ มควำมสำมำรถ ๔ มิ ติ ได้แก่ กำรใช้ (Use) เข้ำใจ
(Understand) กำรสร้ำง (create) และเข้ำถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทั ลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลั ยมี
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กรเพื่อไปสู่กำรเป็น Digital University จึงจำเป็นที่ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้รองรับกำร
เปลี่ยนแปลง
สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

=

จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวนบุคลำกรทั้งหมด

X

๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนโครงกำร กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่เป้ำหมำยกำรเป็น Digital University นั้นจำเป็นต้องพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกร
ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งต้องมีโครงกำรสนับสนุนกำรให้
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวนโครงกำรกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
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ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับควำมสำเร็จของระบบที่รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University)
คำอธิบำยตัวชี้วัด
มหำวิทยำลัยมีเป้ำหมำยไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) อย่ำงเต็มรูปแบบ กำรสร้ำง
สิ่งแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้ ม ำตรฐำนควำมปลอดภั ย ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศในทุ กที่ ทุ กเวลำ และทุ กอุ ป กรณ์ กำรพั ฒ นำระบบ
สำรสนเทศสำหรับผู้บริหำรด้วยะบบสนับสนุนระบบสำรสนเทศสำหรับผู้บริหำร (Business Intelligence) ห้องเรียน
อนำคตที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในกำรเรียนกำรสอน (Smart Learning & Smart Classroom) และศูนย์
สอบด้ำนไอทีด้วยระบบกำรสอนออนไลน์ตำมมำตรฐำนสำกล (IT for English) และกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลเบื้องต้น
(Digital Literacy) จึงเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล
เกณฑ์มำตรฐำน
๑. มีระบบเครือข่ำยครอบคลุมทั่วทั้งมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่กำรใช้งำน
๒. มีโครงกำรที่พัฒนำหรือบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุมตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อย ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
๓. มี ร ะบบสำรสนเทศส ำหรับ ผู้ บ ริห ำร BSRU EIS (Executive Information System) จำกฐำนข้ อ มู ล
ERP/MIS โดยใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) ให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำสำมำรถใช้เพื่อ
กำรวำงแผน กำรตัดสินใจจำกข้อมูล คำดกำรณ์แนวโน้มที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้อง แม่นยำรวดเร็ว
๔. มีบริกำรโมบำยเซอร์วิส บน Smart device ที่อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมู ล ข่ำวสำร และ
บริกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
๕. มีระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยอำศัยเทคโนโลยีกำรเรียนรู้แนวใหม่ ที่ตอบสนองต่อกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนสำมำรถสืบค้น และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ ผู้สอน
สำมำรถสร้ำงสื่อกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงง่ำย ผลิตสื่อกำรเรียนรู้แนวใหม่ (New Media) ในรูปแบบ
Streaming Media โดยมีแหล่งรวมควำมรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย
๖. จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิ วเตอร์ ด้วยระบบกำรสอบออนไลน์ตำมมำตรฐำนสำกล พร้อมให้บริกำร
อบรมทักษะควำมสำมำรถคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy
แก่บุคลำกรและนักศึกษำ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
๗. จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ ICT Integrated Learning ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภำพสูง รองรับกำรทำงำนมัลติมีเดียได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรใช้ ICT อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ ๑
มีกำรดำเนินกำร
๑ ข้อ

ระดับ ๒
มีกำรดำเนินกำร
๒ ข้อ

ระดับ ๓
มีกำรดำเนินกำร
๓ ข้อ

ระดับ ๔
มีกำรดำเนินกำร
๔ ข้อ

ระดับ ๕
มีกำรดำเนินกำร
๕ หรือ ๖ ข้อ
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ตัวชี้ วัด ที่ ๕ ระดั บ ควำมสำเร็จของกำรส่ งเสริมและสนับ สนุนด้ำนกำรเผยแพร่ข้ อมูลข่ ำวสำรและผลกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
สำนักประชำสัมพั นธ์และสำรสนเทศมีกำรร่วมมือ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเผยแพร่และบริกำรข้อมู ล
ข่ำวสำร ผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยในรูปแบบที่สร้ำงสรรค์ เป็นหน่วยผสำนควำมร่วมมือทั้งหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกเพื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
เกณฑ์มำตรฐำน
๑. มีกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่และบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ชัดเจน
๒. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรเผยแพร่และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
๓. อำนวยควำมสะดวกหรือประสำนงำนด้ำนกำรเผยแพร่และบริกำรข้อมูลข่ำวสำรกับนิสิต บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย บุคคลภำยนอก และสื่อมวลชนต่ำงๆ
๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๕. มีกำรนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปใช้วำงแผนและปรับปรุงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ ๑
มีกำรดำเนินกำร
๑ ข้อ

ระดับ ๒
มีกำรดำเนินกำร
๒ ข้อ

ระดับ ๓
มีกำรดำเนินกำร
๓ ข้อ

ระดับ ๔
มีกำรดำเนินกำร
๔ ข้อ

ระดับ ๕
มีกำรดำเนินกำร
๕ ข้อ

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงสุนทรียภำพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำและ
บุคลำกร
• ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในมหำวิทยำลัย
๒. ร้อ ยละควำมพึ งพอใจของนั ก ศึก ษำ บุ คลำกรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในกำรส่ ง เสริม กำรสร้ำ ง
สุนทรียภำพและควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัย
๓. ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริกำรที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ในมหำวิทยำลัย
มีรำยละเอียด ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในมหำวิทยำลัย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรบริ หำรจั ด กำรพื้ นที่ หมำยถึ ง กำรวำงแผนกำรใช้ พื้ น ที่ อย่ ำงคุ้ มค่ ำ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด และเอื้ อต่ อ
กำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์บรรยำกำศของกำรอยู่ร่วมกัน รวมถึงกำรขยำยพื้นที่โดยกำรพัฒนำวิทยำเขตหรือบริเวณอื่นๆ เพิ่ม
จำกพื้นที่เดิมที่มีอยู่ ทำให้เกิดมิติใหม่ทำงกำรศึกษำ และเพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยควำมสะดวกในมหำวิทยำลัย
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำเฉลี่ย

=

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน

_________________________________________________________________

จำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมิน
นำค่ ำเฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น ควำมพึ งพอใจในกำรบริหำรจัด กำรพื้ น ที่ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกใน
มหำวิทยำลัย (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำ บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรส่งเสริมกำรสร้ำง
สุนทรียภำพและควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรสร้ำงสุนทรียภำพ หมำยถึง กำรสร้ำงควำมรื่นรมย์ในมหำวิทยำลัยก่อให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนรู้
และกำรอยู่ร่วมกัน เพื่อกำรเสริมสร้ำงกำรเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
กำรสร้ำงควำมปลอดภัย หมำยถึง กำรดำเนินกำรเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยขึ้นโดยทั่วบริเวณมหำวิทยำลัย
เพื่อเป็นกำรปกป้อง ดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำร และส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำเฉลี่ย

=

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน

_________________________________________________________________

จำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมิน
นำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรส่งเสริม
กำรสร้ำงสุนทรียภำพและควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัย (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ
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ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริกำรที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรบริกำรที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรดำเนินกำรให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำ
บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับด้ำนอำคำรสถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่ดีและเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำเฉลี่ย

=

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน

_________________________________________________________________

จำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมิน
นำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริกำร
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัย (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐในกำรทำงำนตำมพันธกิจ
• ตัวชี้วัด
๑. จำนวนของโครงกำร กิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ
มีรำยละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนของโครงกำร กิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
เครือข่ำย หมำยถึง กำรสร้ำงควำมสัมพั นธ์ระหว่ำงบุคคล กลุ่ม องค์ กร สถำบั น ซึ่งอำจจะประกอบไปด้ วย
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรต่ำง ทั้งในระดับบุคคลภำยในชุมชน ท้องถิ่น สังคมทั้งทั้งในและต่ำงประเทศ
โดยมีเป้ ำหมำย วัตถุประสงค์ และควำมต้องกำรบำงอย่ำงร่วมกันในกำรดำเนินกำรโครงกำร กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวนของโครงกำร กิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ
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๙๕
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
• ตัวชี้วัด
๑. จำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
๓. ร้อยละของหน่วยงำนด้ำนบริกำรที่มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในระดับ ๔ ขึ้นไป
๔. ร้อยละของผู้ใช้บริกำรที่มีควำมพึงพอใจในระดับ ๔ ขึ้นไป
๕. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
๖. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำระบบและกลไกในกำรจัดสรร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย ระบบบัญชี
ต้นทุน กำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณ
๗. ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย
มีรำยละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง
คำอธิบำยตัวชี้วัด
มหำวิทยำลัยดำเนินกำรพั ฒนำและปรับปรุง รวบรวมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหำวิทยำลัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบั ติ งำนของหน่ วยงำนต่ำงๆ เพื่ อให้ กำรบริหำรจั ดกำรมหำวิ ทยำลั ยให้ ถูกต้ องและสอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน
เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัตทิ ี่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ คือ ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่อยู่ในรูปตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินถือเป็น
ประโยชน์ ที่ บุ คลำกรได้ รับจำกมหำวิทยำลั ย ไม่ว่ ำจะเป็ นในด้ ำนเศรษฐกิจ ด้ ำนสุขภำพ ด้ำนควำมมั่ นคง ด้ ำนควำม
ปลอดภัย ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนนันทนำกำร และด้ำนอื่นๆ ที่มหำวิทยำลัยจัดให้แก่บุคลำกร เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือและ
อำนวยควำมสะดวก โดยจัดสรรอยู่รูปสิ่งของและบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคณำจำรย์และบุคลำกร
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำเฉลี่ย

=

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน

_________________________________________________________________

จำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด
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เกณฑ์กำรประเมิน
นำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
(คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของหน่วยงำนด้ำนบริกำรที่มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในระดับ ๔ ขึ้นไป
คำอธิบำยตัวชี้วัด
หน่วยงำนด้ำนบริกำร หมำยถึง คณะ/สำนัก/ศูนย์ เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทสำคัญในกำรสนับสนุนและให้
กำรบริกำรอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และประชำชนผู้มำติดต่อ
ร้อยละของหน่วยงำนด้ำนบริกำรที่มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมำยถึง จำนวนหน่วยงำนด้ำนบริกำร
ที่ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐
สูตรกำรคำนวณ
จำนวนหน่วยงำนที่มีผลกำรประเมินกำรให้บริกำร
ร้อยละของหน่วยงำนด้ำนบริกำรที่มี
ระดับ ๔.๐๐ ขึ้นไป จำกคะแนนเต็ม ๕.๐๐
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรใน =
X ๑๐๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป
จำนวนหน่วยงำนทั้งหมดที่รับกำรประเมินกำรให้บริกำร
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของผู้รับบริกำร
คำอธิบำยตัวชี้วัด
หน่วยงำนด้ำนบริกำร หมำยถึง คณะ/สำนัก/ศูนย์ เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทสำคัญในกำรสนับสนุนและให้
กำรบริกำรอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และประชำชนผู้มำติดต่อ
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร หมำยถึง ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ด้ำนกำรบริกำร ข้อมูลด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และนำผลจำกกำรให้บริกำร
ไปใช้ปรับปรุงกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรในทุกภำคส่วนให้ดียิ่งขึ้น
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำเฉลี่ย

=

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน

_________________________________________________________________

จำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมิน
นำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ควำมพึงพอใจของผู้รับ บริกำรของผู้รับบริกำร (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลง
ค่ำเป็นร้อยละ
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ตัวชี้วัดที่ ๕ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ผลกำรประเมิ น ด้ ำนคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิ น งำนของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภัฏ บ้ ำนสมเด็ จ
เจ้ำพระยำ ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับบริหำรงำนของผู้บริหำรและระดับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ขั้นตอนและ
กระบวนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจำกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยผลกำรประเมิน จะมีคะแนนระหว่ำง ๐ – ๑๐๐ คะแนน ซึ่งหำกผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูงก็จะ
สะท้อนภำพลักษณ์กำรดำเนินงำนที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยจำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำระบบและกลไกในกำรจัดสรร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย ระบบบัญชี
ต้นทุน กำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
สถำบันอุดมศึกษำ/หน่วยงำน จะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องมีแผน
กลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบัน/
หน่วยงำนให้สำมำรถดำเนินกำรได้ มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำรดำเนินงำนทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินและ
เงินรำยได้อื่นๆ ที่สถำบัน/หน่วยงำนได้รับ มีกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้
จ่ำ ยในทุ ก พั น ธกิจ โครงกำร กิจ กรรมเพื่ อให้ ส ำมำรถวิเครำะห์ ส ถำนะทำงกำรเงิน และควำมมั่ น คงของสถำบั น /
หน่วยงำนได้ อีกทั้งต้องมีระบบบัญชีต้นทุน เพื่อใช้ในกำรจัดระบบงบประมำณและวำงแผนบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
เหมำะสม
เกณฑ์มำตรฐำน
๑. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน/หน่วยงำน
๒. มี แ นวทำงจั ด หำทรั พ ยำกรทำงด้ ำ นกำรเงิ น หลั ก เกณฑ์ ก ำรจั ด สรร และกำรวำงแผนกำรใช้ เงิ น
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีงบประมำณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำสถำบัน/หน่วยงำน
และบุคลำกร
๔. มีกำรจัด ท ำรำยงำนทำงกำรเงิน อย่ ำงเป็ น ระบบ และรำยงำนต่ อสภำสถำบั น /หน่ ว ยงำน อย่ำ งน้ อย
ปีละ ๒ ครั้ง
๕. มีกำรนำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน และควำมมั่นคง
ของสถำบัน/หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดทำข้อมูลบัญชีต้นทุน และนำผลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร/ตัดสินใจ
๖. มีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ทำหน้ ำที่ต รวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้ เป็ นไปตำมระเบีย บ
และกฎเกณฑ์ที่สถำบัน/หน่วยงำนกำหนด
๗. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และนำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงิน
ไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ

๙๘
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ระดับ ๑
มีกำรดำเนินกำร
๑ ข้อ

ระดับ ๒
มีกำรดำเนินกำร
๒ หรือ ๓ ข้อ

ระดับ ๓
มีกำรดำเนินกำร
๔ หรือ ๕ ข้อ

ระดับ ๔
มีกำรดำเนินกำร
๖ ข้อ

ระดับ ๕
มีกำรดำเนินกำร
๗ ข้อ

ตัวชี้วัดที่ ๗ ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ผลกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในระดับ มหำวิทยำลัย คือ ผลกำรประเมิ นระบบและกลไกในกำร
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมิ นกำรด ำเนิ น งำนในแต่ ละองค์ป ระกอบคุณ ภำพตำมดัช นีบ่ งชี้ องค์ป ระกอบ และ
หลักเกณฑ์และแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สำธำรณะชนได้มั่นใจว่ำมหำวิทยำลัน สำมำรถให้ผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เพื่อให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน
กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่กำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยมีเกณฑ์แปล
ควำมหมำยผลกำรประเมิน ดังนี้ ๑) คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คือ กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๒) คะแนน
๑.๕๑ – ๒.๕๐ คือ กำรดำเนิ น งำนต้ องปรับ ปรุง ๓) คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ คือ กำรด ำเนิ น งำนระดั บ พอใช้ ๔)
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ คือ กำรดำเนินงำนระดับดี และ ๕) คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ คือ กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
ตัวชี้วัดที่ ๘ ควำมสำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จของกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต ซึ่งมหำวิทยำลัยจะต้องดำเนินกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
ของมหำวิทยำลัย ณ ตำบลสระยำยโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่จำนวน ๒๑๓ ไร่ ในกำรดำเนินงำน
ของมหำวิท ยำลัยจะเป็ นภำพสะท้ อนควำมสำเร็จ ของกำรบริหำรงำนเพื่ อกำรจัด ตั้งวิท ยำเขตในด้ำนงบประมำณ
โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำรงำน บุคลำกร สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สร้ำงบรรยำกำศกำรอยู่ร่วมกัน กำรสร้ำงควำม
สุนทรีย์และคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกรอย่ำงคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด
เกณฑ์มำตรฐำน
๑. มีกำรสร้ำง/พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสิ่งก่อสร้ำงและกำรปรับภูมิทัศน์พื้นที่เพื่อเตรียมควำมพร้อมตำม
พันธกิจและกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต
๒. มีระบบและกลไกกำรกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องกับพันธกิจและกำรบริหำรงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขต
๓. มีศูนย์กำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรและพืชสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
สู่กำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคมและท้องถิ่น
๔. เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
๕. มีศูนย์กำรฝึกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติของนักศึกษำ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/พนักงำนองค์กรภำครัฐ/องค์กรภำคเอกชน
๖. มีกำรดำเนินงำนเพื่อจัดตั้งคณะ/วิทยำลัยอย่ำงน้อย ๑ หน่วยงำน ที่มีบทบำทหน้ำที่บริหำรหลักสูตรและ
จัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้วิทยำเขต
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๗. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขตภำยใต้แผนกำรบริหำรงำน และมีกำรนำผลกำร
ดำเนินงำนมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำในปีต่อไป
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ ๑
มีกำรดำเนินกำร
๑ ข้อ

ระดับ ๒
มีกำรดำเนินกำร
๒ ข้อ

ระดับ ๓
มีกำรดำเนินกำร
๓ ข้อ

ระดับ ๔
มีกำรดำเนินกำร
๔ – ๕ ข้อ

ระดับ ๕
มีกำรดำเนินกำร
๖ – ๗ ข้อ
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❖ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ลินดา
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❖ นายอนุชา พิมพ์นนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปีที่พิมพ์/จำนวนพิมพ์
❖ มีนาคม ๒๕๖๑
❖ ๓๐๐ เล่ม

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล/ภำพประกอบ
❖ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกหน่วยงาน

