


คํานํา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตสรางสรรค นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับตาม
แนวทางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยนําผลการรายงานทบทวนงานนโยบาย (Retreat) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา มาดําเนินงานปรับใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานการระดมความคิดเห็นของอาจารยจากการ
ประชุมแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเปนกรอบแนวทางใหสาขาวิชาดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท้ังนี้ 
ขอขอบคุณอาจารยทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนยุทธศาสตร  
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําเร็จได 
เปนอยางดี  

 
      
 
 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤดิธฤต ทองสิน 
       มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
  หนา 

     คํานํา  ก 
สารบัญ  ข-ค 
บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

 ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ 
 วัตถุประสงคในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ๑ 

บทท่ี ๒ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

5 

 หลักการและเหตุผล 5 
 วัตถุประสงคการพัฒนาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
6 

 กระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ และความ

เชื่อมโยงสูการบริหารจัดการ 

7 

 การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ 8 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
9 

 ปรัชญา 9 

 คติพจนประจํามหาวิทยาลัย 9 

 ปณิธาน 9 

 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 9 

 อัตลักษณของบัณฑิต 10 
 วิสัยทัศน 10 
 พันธกิจ 10 
 คานิยมรวม 10 
 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๑1 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาทองถ่ิน 

๑1 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู  
การวิจัย และนวัตกรรม 

๑4 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

๑7 

   



ค 
 

สารบัญ (ตอ) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ

บริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

๒1 

บทท่ี ๓ แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโล ยี

อุตสาหกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒5 

 ปรัชญา ๒5 
 คติพจนประจําวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒5 
 ปณิธาน ๒5 
 เอกลักษณของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๒5 

 อัตลักษณของบัณฑิต ๒5 
 วิสัยทัศน ๒5 
 พันธกิจ ๒6 
 คานิยมรวมองคกร ๒6 
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ 

(SWOT Analysis) 
๒6 

บทท่ี ๔ แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒9 

 ยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒9 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับ

การพัฒนาทองถ่ิน 
๒9 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

๓4 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ

บริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

๔4 

ภาคผนวก รายละเอียดตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร ๔9 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับ

การพัฒนาทองถ่ิน 
50 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

๕8 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ

บริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

๘4 

 



๑ 
 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
แผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ภายใตกรอบและแนวคิดท่ีสําคัญคือ การพัฒนาใหคณะเปน “คณะท่ีสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ นํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” การจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้
มุงเนนในการมีสวนรวมของอาจารยภายในวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนําแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มาปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับบริบทของวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

๑. ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูเดิมไดถูกยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏ ตามนโยบายขยายโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตคุณวุฒิ อ่ืนๆ นอกเหนือจากการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
เพียงอยางเดียว ผลจากนโยบายดังกลาวสงผลใหสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  มีโครงการจัดตั้งคณะ
วิชาข้ึน ๔ คณะ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยศาสตรทางดานของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมไดถูกรวมอยูภายใต
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงมีโครงสรางการ บริหารงานระดับภาควิชาแบงออกเปน 
๒ ภาควิชา  คือ  ภาควิชาวิทยาศาสตรและภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต จากพันธกิจของการพัฒนาประเทศ 
ฉบับท่ี ๑ - ๑๑  กระบวนการพัฒนาสวนใหญไดเนนเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักโดยมุงท่ีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ท่ีมุงประเด็นการพัฒนา
ภายใตความทาทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  ทําใหมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมในสายของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และวิศวกรรมศาสตรข้ึนเปนจํานวนมาก นับแตป ๒๕๕๒ 

 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร 
แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ

หนวยงานในอนาคต โดยการวิเคราะหประมวลขอมูลพ้ืนฐานรอบดานอยางเปนระบบและจัดใหมีกระบวนการ

มีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกภาคสวน แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 นี้มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และเพ่ือใหการดําเนินงานของ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนไปตามทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

สําหรับวัตถุประสงคในการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี ้

 
  



๒ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

๑. เ พ่ือกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ และแนวทางการดําเนินงานของคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๒. เ พ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน 

๓. เพ่ือใชเปนกรอบในการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

๔. เพ่ือใหผูบริหารมหาวิทยาลัยใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามการบริหารงานของหนวยงาน

ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๕. เพ่ือใหผูบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และของมหาวิทยาลัยใช

ประโยชนสําหรับการกําหนดนโยบายและแผนงานใหเกิดความสัมพันธและเชื่อมโยงอยางเปนระบบ 

  



๓ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสรางการบริหารโดยแบงตามภาควิชา  

ดังภาพท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบด ี

ฝายบรหิารและ

แผนงบประมาณ 

 

รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษาและ

ฝายประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี

ฝายวิชาการและ

วิจัย 

 

สํานักงานคณบดี ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

- หลักสูตรผูประกอบการอาหาร 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

- หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส 

- หลักสูตรการจัดการวศิวกรรมการผลิตและโลจิสติกส 

- หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร 

- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาเคร่ืองกลการผลิต 

- หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานวิชาการ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานวจิัย 

- คณะกรรมการอํานวยการคณะฯ 

- คณะกรรมบริหารคณะฯ 

- งานนโยบายและแผน 

- งานพัสดุและการเงิน 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานกิจการนักศึกษา 



๔ 
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๕ 
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บทท่ี ๒ 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรสําหรับองคกรเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการ

บริหารจัดการ องคกรภาครัฐแนวใหม เปนกระบวนการเชิงวิเคราะหสังเคราะหท่ีผานกระบวนการจัดทําอยางมี

สวนรวม ในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว

สอดคลองกับสถานภาพ ภายใตบริบทแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ  

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง เปนเครื่องมือท่ีใชเปนกรอบการกําหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา

องคกร และเปนแนวทางใหบุคลากร และหนวยงานตาง ๆ ในองคกรใชเปนเครื่องมือสําหรับการแปลงแผน

ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตอไป ท้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาปฏิบัติภารกิจสําคัญของความ

เปนสถาบันอุดมศึกษา ในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับของสาธารณชนในการเปนแหลง ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสูสังคม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศ การดําเนินงาน

ดังกลาวจะสะทอนภาพลักษณความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปน ในการกําหนด

ทิศทางการดําเนินงานอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๔ กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือตอบสนองตอนโยบาย

รัฐบาลและกําหนดแนวทาง การดําเนินงานพรอมงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใหสัมฤทธิ์ผลงาน ประกอบ

กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไดสิ้นสุดระยะลงแลว ดังนี้ เพ่ือใหสอดรับกับนโยบาย รัฐบาลท่ีเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยาจึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองเชื่อมโยง กับคําแถลงการณนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (ลงวันท่ี 

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบาย ไทยแลนด ๔.๐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษา [นโยบาย และ

ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนดานวิทยาศาสตร

วิ จั ยและนวั ตกรรม  พ .ศ .  ๒๕๖๓ -๒๕๖๕]  กรอบแผน อุดม ศึกษาระยะยาว  ๑๕ ป  ฉบับ ท่ี  ๒  

(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

 



๖ 
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ การกําหนดนโยบาย Reprofiling ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคลองตามนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ตลอดจนนโยบาย  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) [ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] และยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ี

จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยสําหรับหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ตลอดจน

หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ชวยสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยและแนว

ทางการปฏิบัติรวมกันของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงาน 

การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมท่ีจะสงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตาม 

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ไดมีการวิเคราะหประมวลขอมูลพ้ืนฐานรอบดานอยางเปนระบบ 

และจัดให มีกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกภาคสวน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดนําขอมูลผลการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใชในการพัฒนา แผนยุทธศาสตรครั้งนี้อีกดวย 

 

๒.  วัตถุประสงคการ พัฒนาแผน ยุทธศาสตรมหา วิทยา ลัยราชภั ฏบานสม เด็ จ เจ าพระยา  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 

 การปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

ไดมุงเนนการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการสรางความเปนเลิศ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ  

การแขงขันและสรางความโดดเดนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญดังนี้ 

 ๑. เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีความโดดเดนบนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญ 

และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน และใหการ

พัฒนา อุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 

 ๒. เพ่ือกําหนดเปาหมายรวมกันของแตละหนวยงานใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรมีแรง 

บันดาลใจมีความมุงม่ันและมีความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเขมแข็งเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู

ความสําเร็จ 

 ๓. เพ่ือใชเปนกรอบในการทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานในระดับ

คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี 

 ๔. เพ่ือยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตในสาขาท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญเพ่ือความเปนเลิศ สามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและ

ประชาคมอาเซียน  

 ๕. เพ่ือใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของ

หนวยงาน ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  



๗ 
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 ๖. เพ่ือใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและผลงานของสวนงาน 

ใหเกิดความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

๓. กระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 และความเช่ือมโยงสูการบริหารจัดการ 

 การทบทวนและจั ด ทํ าแผนยุ ทธศาสตรมหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏบานสม เ ด็ จ เ จ าพระยา  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 มีหลักการสําคัญ คือ การใชขอมูลรอบดานเปนฐานในการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรฯ และการรวมคิด รวมทําอยางเปนระบบ สําหรับข้ันตอนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 และการเชื่อมโยงสูการพัฒนาแผน

ตาง ๆ มีดังนี้  

 ๑. รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลยั 

 ๒. นําขอมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ท่ีผานกระบวนการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย มาประกอบการใชใน 

การพัฒนา แผนยุทธศาสตร  

 ๓. ประชมุสรางความเขาใจกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

 ๔. รับฟงความคิดเห็นจากประชาคม เก่ียวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ของมหาวิทยาลัย  

 ๕. ประชาคมรวมกันเสนอความคิดเห็นและรวมยก (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ  

 ๖. เสนอขอมูล (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ ตอคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย  

 ๗. ประชุมระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิท้ังในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ  

ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผน พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ และ

ปรับปรุง ตามขอเสนอแนะ  

 ๘. เสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  

 ๙. ถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ สูประชาคมและผูท่ีเก่ียวของ และใชเปนกรอบในการขับเคลื่อนงานให

เปนไป ตามเปาหมาย  

 ๑๐. จัดทําแผนในลักษณะตาง ๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง 

๓) แผนพัฒนา วิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนของบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู

สังคมเพ่ือการพัฒนา ทองถ่ิน ๖) แผนเรงรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร๗) แผนพัฒนา

เครือขายความรวมมืออาเซียน และนานาชาติ ๘) แผนพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๙) แผนกลยุทธทาง

การเงิน ๑๐) แผนการบริหารจัดการ รายไดและสิทธิประโยชน ๑๑) แผนพัฒนาการประชาสัมพันธและการ

สื่อสาร ๑๒) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓) แผนพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม และ ๑๔) แผนพัฒนา

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปน เลิศ ซ่ึงกําหนดใหมีลักษณะเปนแผนระยะยาว ๕ ป และ



๘ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

แผนประจําป อีกท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติ ราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณในระดับ

หนวยงาน เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดังกลาว 

 

๔. การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

 เพ่ือความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรฯ สูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมอบหมาย

ภารกิจ แกผูเก่ียวของในการดําเนินการ ดังนี้  

 ๑. โดยสรางความเขาใจในการดําเนินงานและเนนการดําเนินงานท่ีมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายใน

ลักษณะ คณะกรรมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

 ๒. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหทุกหนวยงาน เปนผูรับผิดชอบรวมในแตละยุทธศาสตร พรอมท้ังให 

หนวยงานดําเนินงานภายใตแนวทางการดําเนินงานและเปาหมายท่ีกําหนด โดยในการอนุมัติงบประมาณ เพ่ือ

ดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ จะตองเปนโครงการ กิจกรรม ท่ีสนับสนุนใหยุทธศาสตรและกลยุทธตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยดําเนินไปสูความสําเร็จ  

 ๓. แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธและตัวชี้วัดของการดําเนินงานอยางชัดเจน 

เพ่ือการติดตามผล เม่ือคณะและหนวยงานเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงานและผานการอนุมัติแลว 

มหาวิทยาลัยจะ วางระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  

 ๔. หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ 

มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการผลักดันและเรงรัดใหการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แผนงานตาง ๆ  

บรรลุตาม วัตถุประสงค 

 ๕. หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตอ

มหาวิทยาลัย ปละ ๒ ครั้ง ท้ังนี้ใหรายงานผลการดําเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสท่ี ๒ และ

สิ้นสุดปงบประมาณ ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบหลักในแตละยุทธศาสตร ในการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม

กลยุทธ พรอมท้ัง สรุปประเด็นปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของการดําเนินงานรายงานตอกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป ของมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะและหนวยงาน 

โดยดําเนินการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือประเมินวาคณะและหนวยงาน

ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย ท่ีตั้งไวหรือไม ผลจากการดําเนินการนั้น สนับสนุนใหบรรลุเปาประสงคของ

แผนกลยุทธมากนอยเพียงใด ขอมูลท่ีไดรับ จากการติดตามประเมินผลจะนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงาน

ใหทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูล ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเปาหมาย 

กิจกรรม ใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากร และบริบท ท่ีเปลี่ยนแปลงรวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือกําหนดนโยบาย

และแนวทางในการบริหารตอไป 

 



๙ 
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๕. ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 ๑. ไดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 

ฉบับปรับปรุง ท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและยุทธศาสตรใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัย สามารถนําไป สูการปฏิบัติ เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ  

 ๒. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเชื่อมโยงกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ในสังคมไทยและสังคมโลก เหมาะสมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ๓. เพ่ือใหการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนเลิศ 

โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง และยั่งยืน  

เกิดประสิทธิภาพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 

 ๔. เพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจาํปงบประมาณ 

๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการรองรับ ดังนี ้

 
๖. ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

 

๗. คติพจนประจํามหาวิทยาลัย 

สจฺจํเว อมตา วาจา “ความจริงเปนสิ่งไมตาย” 

๘. ปณิธาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มุงม่ันท่ีจะสรางคุณภาพการศึกษา พัฒนาองคความรู

และนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพท่ีเปยมดวยคุณธรรม  

มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและประเทศชาติพรอมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

๙. เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

เชี่ยวชาญในศาสตร ภาษาและวัฒนธรรม และนําองคความรูสูการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 
 



๑๐ 
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๑๐. อัตลักษณของบัณฑิต 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเ ด็จเจาพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่ อสาร  

การใชเทคโนโลยี มีความเปนไทย และเขาใจหลักสากล 
 

๑๑. วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูในการผลิตการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพได

มาตรฐานสากล 
 

๑๒. พันธกิจ 

๑. พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน ใหมีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆ 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๒. พัฒนาองคความรูบนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือสรางนวัตกรรมการทํางาน และการผลิตบัณฑิต 
๓. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและองคความรู เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ทองถ่ิน และชุมชน  
๔. อนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสูสากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

๑๓. คานิยมรวม 

มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏบ านสม เด็ จ เ จ าพร ะยา  กํ าหนดค านิ ยมหลั ก เ พ่ื อคว าม เ ป น 

“บานแหงความสําเร็จ บานสมเด็จเจาพระยา” ไวดังนี้ 

    คานิยมองคกร  MORALITY 

  M   Moral   - คุณธรรมประจําใจ 

  O   Orderliness  - วินัยประจําตน 

  R    Responsibility  - เปยมลนรับผิดชอบ 

  A    Adoration  - มอบใจใหองคกร 

  L   Loveliness  - เอ้ืออาทรแบงปน 

  I   Innovation  - สรางสรรคความรูใหม 

  T   Teamwork  - รวมใจพัฒนา 

  Y   Yield   - นําพาสูความสําเร็จ 



๑๑ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของอยางรอบดานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยในการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี ้

 

ยุทธศาสตรที ่๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับการพัฒนาทองถิ่น 

 เปาหมาย  

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน ๕ ดาน ดังนี ้

๑. ดานเศรษฐกิจ 

๒. ดานสังคม 

๓. ดานสิ่งแวดลอม 

๔. ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลสัมฤทธิ์สําคัญ 

๑. มีฐานขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีบริการ 

๒. มีเครือขายการบูรณาการความรวมมือท้ังภายในและภายนอกท่ีครอบคลุมท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

๓. มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

๔. ประชาชนในทองถ่ินมีความเขมแข็ง สมัครสมานสามัคคี เปนพลเมืองดีเขาใจสิทธิและ

หนาท่ีของตนเอง 

๕. ชุมชนและทองถ่ินท่ีรับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๖. มีผลงานท่ีแสดงถึงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย หรืองาน

สรางสรรค 

๗. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางคุณคาและ

จิตสํานึกรักษทองถ่ิน 

 
  



๑๒ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสรางองคความรูสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
(BCG Model) ท่ีใชพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาเครื่องมือจัดทําฐานขอมูลพ้ืนฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองคความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Model) เพ่ือใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับ

บริบทของสังคม ชุมชน และทองถ่ินท้ังการบริการในรูปแบบใหเปลาและกอใหเกิดรายได 
๓. นําความรูหรือประสบการณจากการใหบริการวิชาการ มาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย 
๔. พัฒนาผูประกอบการชุมชนใหมีทักษะการทํางานเพ่ือการมีงานทําและเตรียมความพรอม

สําหรับการทํางานในอนาคต โดยการใชความรูจากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมใหความรูแกเยาวชน ผูสูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดาน

สุขภาวะและปองกัน แกไขปญหาสังคมในชุมชนทองถ่ินเนนการพ่ึงพาตนเอง 
 

กลยุทธท่ี ๒ สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สรางและประสานเครือขายความรวมมือกับองคกรในทองถ่ิน ชุมชน หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน สงผลให
ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง 

๒. รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชนนําความรูทางวิชาการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสรางความม่ันคงเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

๓. สํารวจความความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการศึกษา เพ่ือ
นํามาดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน ในประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาแกไข
ปญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ํา 

 
กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมองคความรูการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ี

เหมาะสมแกชุมชน 
 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริม สนับสนุน ใหชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 



๑๓ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๔ สงเสริมและสืบสานพลังปญญาตามโครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือสรางความ
ความม่ันคงเขมแข็งและย่ังยืนแกชุมชนและทองถิ่น 

 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือเผยแพรพลังปญญาและองคความรูจากโครงการ
แนวพระราชดําริสูการขับเคลื่อนแกชุมชนและทองถ่ินเพ่ือเกิดการสรางงานและ 
สรางรายได 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 

๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 

กลยุทธท่ี ๕ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร
แลกเปลีย่นเรียนรท้ัูงในและตางประเทศ 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการสรางผลงานท่ีแสดงถึงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยหรืองานสรางสรรค 

๓. รวมมือกับเครือขายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีนําทุนทางวัฒนธรรม 
มาสรางคุณคาและมูลคาเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการสรางฐานขอมูลหรือแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางคุณคาและจิตสํานึก รักษทองถ่ิน 

 
กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายความรวมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ความเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีสูการเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิต
ใหม(New Normal) 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ  
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีสูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

๒. สรางเครือขายความรวมมือใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 

  



๑๔ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 

เปาหมาย  
๑. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาสมบูรณดวยอัตลักษณ สมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ (มีทัศนคติ ท่ีดีและถูกตอง  
มีพ้ืนฐานชีวิต ท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีงานทํามีอาชีพ และเปนพลเมืองดีมีระเบียบวินัย)  
เพ่ือการถายทอด และบมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย  

๒. การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมดานการผลิตและพัฒนาครู  
๓. การพัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม 

(New Normal)  
๔. ศิษยเกาท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
๕. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนรู 

 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ  

๑. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ  
๒. มีหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับศตวรรษท่ี ๒๑  
๓. ครูของครูไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ และทักษะความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ 

เพ่ือใหมีความเปนมืออาชีพสูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal)  
๔. ศิษยเกาท่ีประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
๕. โรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนร ู 
 

กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต ดวย School Integrated 
Learning ใหบัณฑิตครู มีอัตลักษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
คุณลักษณะ ๔ ประการ ประกอบดวย ๑) มีทัศนคติ ท่ีถูกตองตอบานเ มือง  
๒) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงานทํามีอาชีพ ๔) เปนพลเมืองดี  

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรทํา
หนาท่ีพัฒนาหลักสูตรและควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและองคกรวิชาชีพ 

๒. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีมีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูดวย School 
Integrated Learning เพ่ือใหมีอัตลักษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมี
คุณลักษณะ ๔ ประการ 

๓. พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเปนครู 
ในแตละหลักสูตร 



๑๕ 
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๔. สงเสริม สนับสนุนความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตครู ดวยการแสวงหาแหลงทุนภายใน 
และภายนอกหนวยงาน การรวมมือกับเครือขายท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู และหา
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑครุสภา และการจัดหาแหลงงาน
รองรับ 

 
กลยุทธท่ี ๒ พัฒนากระบวนการบมเพาะ บัณฑิตครูและและศิษยเกาท่ีประกอบวิชาชีพครู 

ใหมีอัตลักษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการตาม
พระราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ ประกอบดวย ๑) มีทัศนคติ ท่ีถูกตองตอบานเมือง  
๒) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงานทํามีอาชีพ และ ๔) เปนพลเมืองด ี

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบและกระบวนการบมเพาะบัณฑิตครูใหมีอัตลักษณ สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๒. พัฒนากระบวนการในการสงเสริมศิษยเกาท่ีประกอบวิชาชีพครู ใหมีสมรรถนะเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

๓. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะท่ีสําคัญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. รวมมือกับองคกรวิชาชีพเพ่ือจัดอบรมเสริมสรางสมรรถนะท่ีจําเปนของความเปนครูในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

 กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพ่ือดําเนินการพัฒนาครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 
ภายใตกรอบ “แนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
ในสถาบันอุดมศึกษา” สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ของสํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบ
โครงการ กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหครูของครูไปอบรมเพ่ิมทักษะความรูอยางตอเนื่องกับองคกรท่ี
เชี่ยวชาญในทักษะดานการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

๓. สรางแพลตฟอรม (Platform) เพ่ือสรางเครือขายเรียนรูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ 
การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 



๑๖ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๔ สรางงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 
 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  
เพ่ือการผลิตและพัฒนาคร ู

๒. สงเสริมสนับสนุนใหครูของครูนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ไปเผยแพรในเวที ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

๓. สงเสริมสนับสนุนใหครูของครูนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรค และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ไปใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอก 

 
กลยุทธท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนร ู

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรง เรียนสาธิต ใหเปนแบบอยาง ในดาน 
การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนสาธิตเปนตนแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนดี คนเกงและเปนสุข 

๓. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนสาธิตเปนแหลงฝกประสบการณ และเปนหองทดลอง
ปฏิบัติการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

๔. สรางเครือขายความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
 
 

  



๑๗ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่ม ี

อัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในดานการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล มีบทบาทสําคัญในการสรางความม่ันคง
ใหกับทองถ่ิน  

๒. อาจารยมีสมรรถนะระดับมืออาชีพเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต มีอัตลักษณ สมรรถนะและ

คุณลักษณะ ๔ ประการ พรอมรองรับบรบิทท่ีเปลี่ยนแปลง 
๔. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  
๕. เครือขายความรวมมือจากศิษยเกาสัมพันธมีความเขมแข็งท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ 

๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเปนเลิศในดานการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ 
และวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ไดมีการบูรณาการองคความรู 
สูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

๒. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและจัดลําดับในการเปนมหาวิทยาลัยเชิ ง พ้ืน ท่ี 
ท่ีมีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. อาจารยมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ไดรับการเผยแพร
เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนา
พ้ืนท่ี หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรูในศาสตรท่ีศึกษา สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พรอมรองรับบริบทสูการเปลี่ยนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

๕. อาจารยและบุคลากร มีความเชี่ ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ  
มีความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  
มีความกาวหนาในตําแหนงวิชาการ และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมีเครือขายศิษยเกาเพ่ือความรวมมือในการสรางองคความรูและความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 

 

  



๑๘ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองตอ
การพัฒนาทองถิ่นและสังคมท่ีย่ังยืน (Sustainable) 

แนวทางการดําเนินงาน (มาตรฐาน) 

๑. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 
หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความรวมมือระหวางสถาบันในตางประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษา
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม (New Normal) 

๓. สงเสริมสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษานานาชาติรวมกับคณะตาง ๆ 
๔. พัฒนาและสรางหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน สังคม และ

สากลในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพ่ึงตนเอง 
 

แนวทางการดําเนินงาน (ดานความเปนเลิศ) 

๑. กําหนดระบบกลไกพรอมระบบจูงใจท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร
ใหมีความเปนเลิศตามอัตลักษณท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารยผลิต และเผยแพรนวัตกรรม งานวิจัย 
งานสรางสรรค และผลงานอ่ืน ๆ และเขารวมการประกวด แขงขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

๓. สงเสริมสนับสนุนการสรางศูนยความเปนเลิศเฉพาะดานเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต
และการมีสวนรวมในการใชศาสตรท่ีเชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของ
ประชาชน 

 
  



๑๙ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๒ เสริมสรางศักยภาพอาจารยใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพสูการเปล่ียนแปลงฐาน
วิถีชีวิตใหม (New Normal) 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางท่ีสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

๒. สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษใหเปนไปตามมาตรฐาน 
๓. สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  
๔. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองาน

ลักษณะอ่ืน และเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธท่ี ๓ สรางสรรค เผยแพรองคความรูการวิจัย นวัตกรรมและงานสรางงานสรรค 
ท่ีมีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนไดโดยบูรณาการความรวมมือทางการวิจัย 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาประเทศเพ่ือสรางความม่ันคง 
ย่ังยืน (Sustainable) 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาศักยภาพอาจารยเพ่ือสรางผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค 
หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน เ พ่ือสรางความม่ันคง ยั่ งยืน 
(Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ ในการสรางงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งาน
สรางสรรคหรืองานอ่ืน ๆ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

๓. สงเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหลงทุนเพ่ือสรางงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค หรือ
งานอ่ืน ๆ ใหแกอาจารยและบุคลากร 

๔. สงเสริมสนับสนุนการนําองคความรู ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
หรืองานอ่ืน ๆ ดําเนินการจดทรัพยสินทางปญญาหรือการนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพรผลงานวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอก 

๖. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร
ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

 



๒๐ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ  
มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลองกับความตองการของ
สังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ สูการเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. กําหนดใหทุกหลักสูตรสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ 
ของผูใชบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรทําหนาท่ีควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

๓. กําหนดใหทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงสรางอัตลักษณ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

๔. สรางกระบวนการบมเพาะนักศึกษาใหมีคุณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

๕. เสริมสรางสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใชทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ทักษะดานดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
การใชชีวิต ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเพ่ือการผนึกกําลังพรอมการพ่ึงพาตนเอง 

๖. สรางเครือขายความรวมมือศิษยเกาสัมพันธ เครือขายองคกรวิชาชีพ และเครือขายตาง ๆ  
ในการรวมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอก  
ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

  



๒๑ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 
 

เปาหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษา 
เพ่ือทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสรางความม่ันคงยั่งยืนใหกับประเทศ 

๒. ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ล อ ง ตั ว มุ ง เ น น 
การสรางธรรมาภิบาล มีความพรอมและความสามารถในการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม (New Normal) อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ผลสัมฤทธิ์สําคัญ 

๑. อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ มีความกาวหนา
และมีความม่ันคงในสายอาชีพ (Career Path) 

๒. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการไปสูความเปนเลิศและมีชองทางประชาสัมพันธท่ีสามารถ
สื่อสารขอมูลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน หองปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งเอ้ืออํานวยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพรองรับการเปน SMART 
University 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ยึดม่ันในคานิยมองคกร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอม ภูมิทัศนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอตอ

การสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพ่ือสรางรายได 
๗. ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดีเปนศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู

พรอมเผยแพรขับเคลื่อนเรื่องศาสตรพระราชา  สมุนไพรสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG 
Model) และการสรางเสรมิ ฟนฟูสุขภาพผูสูงวัย และประชาชนท่ัวไป 

 
  



๒๒ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมบุคลากรใหเปนคนดีและคนเกงดวยการพัฒนาความรู ความสามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มท่ี 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนา สนับสนุน และสงเสริมใหอาจารย บุคลากร นัก ศึกษา และศิษยเกา  
ไดแสดงศักยภาพโดยเขารวม แขงขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร
ท่ีเก่ียวของท้ังในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และสงเสริม บุคลากรสายสนับสนุนใหมีศักยภาพ ไดรับการพัฒนา 
ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ และกาวหนาในสายอาชีพ (Career path)  
สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

 
กลยุทธท่ี ๒ สรางเครือขายความรวมมือดานการส่ือสารองคกร ท้ังภายในและตางประเทศ 

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนดานการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก 

๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองคกรใหมีความทันสมัย ท่ัวถึงและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสงเสริมภาพลักษณ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจัก 
และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

  



๒๓ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล งบประมาณและบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ และคลองตัว เพ่ือเปน SMART University มุงเนนหลักธรรมาภิบาล
และยึดม่ันคานิยมองคกร MORALITY 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองตอการใช
ขอมูลในระดับประเทศ 

๒. พัฒนาอาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการดานบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาล  
สงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพดานการใหบริการมุงสูการเปน SMART University 

๔. วิเคราะห ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน และการทุจริตขององคกร 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณเพ่ือใหเกิดความ
คุมคา โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

๖. สงเสริมสนับสนุนการจดัโครงการหรือกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา อาจารยและบุคลากร
ใหยึดม่ันในคานิยมองคกร MORALITY 

๗. ปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพการศึกษามุงสูมหาวิทยาลัย
คุณภาพไดมาตรฐานสากล 

 
กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอตอการ

สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ การเรียนรูท่ีทันสมัย ตลอดจน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในมหาวิทยาลัยแกนักเรียน นักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

๒. พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยเพ่ือนําไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ท่ีพรอมตอการเปน SMART University 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยใหมีสุนทรียภาพ  
เอ้ือตอการเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

 



๒๔ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กล ยุทธ ท่ี  ๕  พัฒนาศู นยการศึ กษา อูทองทวารวดี  ให เปนศู นยการ เรี ยนรู ส มุนไพร  

ศูนยศาสตรพระราชา และศูนยสรางเสริมฟนฟูสุขภาพผูสูงวัย และประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนดานการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม    

 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สรางศูนยการเรียนรูสมุนไพร ศูนยศาสตรพระราชา และศูนยสรางเสริมฟนฟูสุขภาพผูสูง
วัย และประชาชนท่ัวไป 

๒. สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสรางนวัตกรรมเก่ียวกับสมุนไพร ศาสตรพระราชา  
และการสรางเสริมฟนฟูสุขภาพผูสูงวัย และประชาชนท่ัวไป    

๓. แสวงหาเครือขายความรวมมือท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
และภาคประชาชนเพ่ือรวมพัฒนา 

๔. สงเสริม สนับสนุนศูนยการเรียนรูใหเปนศูนยกลาง การพัฒนาองคความรู การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชประโยชนแกทองถ่ิน และบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  
และเผยแพรใหบริการชุมชนทองถ่ิน 

 



๒๕ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

บทท่ี ๓ 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 
๑. ปรัชญา 

สรางสรรคองคความรู พัฒนาบัณฑิต ดวยวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

๒. คติพจนประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นตฺถิ ป ฺญาสมา อาภา ไมมีแสงสวางใดเสมอดวยปญญา 
 

๓. ปณิธาน 
สรางบัณฑิต ผลิตงานวิจัย พัฒนาองคความรูและนวัตกรรม บริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ินการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

๔. เอกลักษณของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
บัณฑิตมีคุณภาพตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะการใชชีวิตในยุคศตวรรษท่ี ๒๑  

จิตสาธารณะ และพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
 

๕. อัตลักษณของบัณฑิต 
๑. มี คุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติ งานดานวิศวกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒. มีความรู ความเขาใจ ในดานวิชาชีพและสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๓. มี ทักษะการเรียนรู  ทักษะทางปญญา และความคิดริ เริ่ มสรางสรรค ในการพัฒนางาน 

และการแกปญหาทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. มีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน การทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวในการ

ปฏิบัติงานสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
๕. มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการติดตอสื่อสารดวยภาษาไทย และ

ภาษาตางประเทศไดอยางเหมาะสม  
 

๖. วิสัยทัศน 
ผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต 
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๗. พันธกิจ 
๑. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางวิชาการ การวิจัย และทักษะดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ คุณธรรมและมีจริยธรรม 
๒. คนควา วิจัย สรางนวัตกรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

ถายทอดองคความรู และผลิตผลงานวิจัยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสูทองถ่ิน 
๓. มุงใหบริการวิชาการ ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แกชุนชนและทองถ่ิน เพ่ือ

เสริมสรางความแข็งแรง ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
๕. มุงการบริหารจัดการ ดวยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 

 

๘. คานิยมรวมองคกร 
E =  Excellence  สูความเปนเลิศ 
I = Innovation  สรางสรรคนวตักรรม 
T =  Team work   การทํางานรวมกัน 
S = Success  มุงสูความสําเร็จ 

 
๙. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 

 
  การวิเคราะหผลกระทบจากสภาพการณภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) 
๑)  มีหลักสูตรท่ีตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรม 
๒)  มีอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะทาง 
๓)  มีการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
๔)  มีความทันสมัยของหองเรียน หองปฏิบัติการเฉพาะทาง และสิ่งอํานวยความสะดวก 
๕)  สามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามยุทธศาสตรชาติ 
๖)  ทําเลท่ีตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา 

จุดออน  (Weaknesses) 
๑) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีจํานวนนอย 
๒) มีผลงานวิชาการท่ีเผยแพรในระดับนานาชาตินอย 
๓) จํานวนงานวิจัยตอกับจํานวนอาจารยนอยกวาเกณฑ 
๔) อาจารยตองทํางานธุรการสาขา ไมสามารถพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

   
การวิเคราะหผลกระทบจากสภาพการณภายนอก 

โอกาส  (Opportunities) 
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๑) ไดรับงบประมาณยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
๒) มีทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกจํานวนมาก 
๓) หลักสูตรเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต ตามยุทธศาสตรชาต ิ
๔) มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
๕) มีหลักสูตรสหกิจศึกษา 

อุปสรรค  (Threats) 
๑) จํานวนประชากรเกิดนอย สงผลตอจํานวนนักศึกษาของคณะฯ 
๒) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง 
๓) ระบบการรับนักศึกษาไมเอ้ืออํานวยตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๔) มีอัตราการแขงขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนําสูง 
๕) สภาพพ้ืนท่ีรอบขางมหาวิทยาลัยแออัด บรรยากาศไมนาเรียน 
๖) งบประมาณท่ีถูกจัดสรรนอย เนื่องจากเปนคณะท่ีอยูนอกโครงสรางของการบริหารของ

มหาวิทยาลัย 
๗) การขยายตัวของระบบการจัดการเรียนการสอนนอกระบบออนไลนเพ่ิมมากข้ึน 
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บทท่ี ๔ 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดทํายุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ประกอบดวยท้ังหมด ๒ ยุทธศาสตร ดังนี้   

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมาย กลยุทธ  และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับการพัฒนาทองถิ่น 

เปาหมาย 

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน ๕ ดาน ดังนี ้ 

๑. ดานเศรษฐกิจ 
๒. ดานสังคม 
๓. ดานสิ่งแวดลอม 
๔. ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลสัมฤทธิ์สําคัญ 

๑. มีฐานขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีบริการ 
๒. มีเครือขายการบูรณาการความรวมมือท้ังภายในและภายนอกท่ีครอบคลุมท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
๓. มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน 
๔. ประชาชนในทองถ่ินมีความเขมแข็ง สมัครสมานสามัคคี เปนพลเมืองดี เขาใจสิทธิและ

หนาท่ีของตนเอง 
๕. ชุมชนและทองถ่ินท่ีรับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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๖. มีผลงาน ท่ีแสดง ถึงองคความรูดาน ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  
หรืองานสรางสรรค 

๗. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางคุณคาและ
จิตสํานึกรักษทองถ่ิน 
 

กลยุทธท่ี ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสรางองคความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(BCG Model) ท่ีใชพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาเครื่องมือจัดทําฐานขอมูลพ้ืนฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองคความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Model) เพ่ือใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับ

บริบทของสังคม ชุมชน และทองถ่ินท้ังการบริการในรูปแบบใหเปลาและกอใหเกิดรายได 
๓. นําความรูหรือประสบการณจากการใหบริการวิชาการ มาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย 
๔. พัฒนาผูประกอบการชุมชนใหมีทักษะการทํางานเพ่ือการมีงานทําและเตรียมความพรอม

สําหรับการทํางานในอนาคต โดยการใชความรูจากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมใหความรูแกเยาวชน ผูสูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดาน

สุขภาวะและปองกัน แกไขปญหาสังคมในชุมชนทองถ่ินเนนการพ่ึงพาตนเอง 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ

๒๕๖5 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖3) (๒๕๖4) 

๑ มีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพ 

สภาพปญหา และความตองการท่ีแทจริง

ของชุมชน) เ พ่ือใชในการวิเคราะห 

ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

จํานวน

ฐานขอมูล 

๑ ๑ ๑ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิต 
- วิทยาลัย 
- สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สํานักคอมพิวเตอร 
- ศูนยการศึกษา 
อูทองทวารวด ี

๒ จํ านวนโครงการพัฒนาทองถ่ิ นของ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

โครงการ 

≥๔๐ ≥๕ 5 - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓ จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐภาคเอกชน 

แ ล ะ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ท่ี ร ว ม มื อ กั บ

มหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชน

จํานวน

ภาคี

เครือขาย 

≥๗ ≥๑ ๑ - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ

๒๕๖5 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖3) (๒๕๖4) 

ทองถ่ิน ดานเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนท่ี

บริการ 

๔ อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนท่ี

เขารวมโครงการ 

รอยละ/ป 

 

≥๑๕ 

 

๔ 10 - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๕ จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ท่ี นํ า ค ว าม รู แ ล ะ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย 

จํานวน

โครงการ 

≥๑๑ ๑ 2 - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖ จํานวนวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหม

ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยท่ีประสบ

ความสําเร็จ จากการสนับสนุนองคความรู

จาก มหาวิทยาลัย 

จํานวน

วิสาหกิจ

ชุมชนผู

ประกอบ 

การ 

≥๔ 1 ๑ - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๗ จํ านวนงานวิจั ย น วั ตกรรม ผลงาน

สร างสรรค ท่ี ได จากการ บู รณาการ 

องคความรูในโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน

ผลงาน 

≥๑๐ ๒ ๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๘ จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีเกิด

จากการบูรณาการองคความรูเ พ่ือการ

พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น แ บ บ ใ ห เ ป ล า  ( ใ ช

งบประมาณแผนดิ นและ เ งิน บํ ารุ ง

การศึกษา) 

จํานวน

หลักสตูร 

≥๒๐ ๒ ๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๙ จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีเกิด

จากการบูรณาการองคความรูเ พ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินแบบกอใหเกิดรายได 

(งบประมาณจากหนวยงานภายนอก) 

จํานวน 

หลักสตูร 

≥๑๐ ๒ ๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
  



๓๒ 
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กลยุทธท่ี ๒ สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สรางและประสานเครือขายความรวมมือกับองคกรในทองถ่ิน ชุมชน หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน สงผลให
ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง 

๒. รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชนนําความรูทางวิชาการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสรางความม่ันคงเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

๓. สํารวจความความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการศึกษา เพ่ือ
นํามาดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน ในประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาแกไข
ปญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ํา 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

๒๕๖๔ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

๑ จํานวนภาคี เครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภาครั ฐและเอกชน สถาน

ประกอบการเพ่ือพัฒนาชุมชน 

จํานวน

เครือขายท่ีลง

นามความ

รวมมอื 

≥๓๐ 

 

๑ 

 

๑ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒ จํานวนโครงการท่ีเกิดจากรวมมือกับภาคี

เครือขายในการสรางความเขมแข็งให

ชุมชนและทองถ่ิน 

จํานวนโครงการ ≥๗ ๑ ๑ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

 

 

  



๓๓ 
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โครงการในยุทธศาสตรที่ ๑ 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคลองตามเปาหมายในยุทธศาสตรท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธเพ่ือยกระดับการพัฒนาทองถ่ิน จึงไดจัดทําขอมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามนโยบายยุทธศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

¾ โครงการรอง 
� โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจใหกับชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สถาน

ประกอบการ และผูประกอบการใหม  



๓๔ 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ที่อัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในดานการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล มีบทบาทสําคัญในการสรางความ
ม่ันคงใหกับทองถ่ิน  

๒. อาจารยมีสมรรถนะระดับมืออาชีพเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต มีอัตลักษณ สมรรถนะและ

คุณลักษณะ ๔ ประการ พรอมรองรบับริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
๔. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  
๕. เครือขายความรวมมือจากศิษยเกาสัมพันธมีความเขมแข็งท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ 

๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเปนเลิศในดานการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ
และวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ไดมีการบูรณาการองคความรูสู
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

๒. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและจัดลําดับในการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี ท่ีมีคุณภาพ
ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

๓. อาจารยมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ไดรับการเผยแพร
เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนา
พ้ืนท่ี หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรูในศาสตรท่ีศึกษา สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต  
มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พรอมรองรับบริบทสูการเปลี่ยนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

๕. อาจารยและบุคลากร มีความเชี่ ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ  
มีความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  
มีความกาวหนาในตําแหนงวิชาการ และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมีเครือขายศิษยเกาเพ่ือความรวมมือในการสรางองคความรูและความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 
 

กลยุทธท่ี ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถ่ินและสังคมท่ียั่งยืน (Sustainable) 

 



๓๕ 
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แนวทางการดําเนินงาน (มาตรฐาน) 

๑. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 
หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความรวมมือระหวางสถาบันในตางประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษา
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม (New Normal) 

๓. สงเสริมสนบัสนุนดานการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษานานาชาติรวมกับคณะตางๆ 
๔. พัฒนาและสรางหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน สังคม และ

สากลในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพ่ึงตนเอง 
 

แนวทางการดําเนินงาน (ดานความเปนเลิศ) 

๑. กําหนดระบบกลไกพรอมระบบจูงใจท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร
ใหมีความเปนเลิศตามอัตลักษณท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารยผลิต และเผยแพรนวัตกรรม งานวิจัย  
งานสรางสรรค และผลงานอ่ืน ๆ และเขารวมการประกวด แขงขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

๓. สงเสริมสนับสนุนการสรางศูนยความเปนเลิศเฉพาะดานเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต
และการมีสวนรวมในการใชศาสตรท่ีเชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของ
ประชาชน 

  



๓๖ 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

(๒๕๖5) 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖3) (๒๕๖4) 

ตัวช้ีวัดมาตรฐาน 

๑. รอยละของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย 

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและ

สังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

รอยละ ≥๖๐ ๘ ≥๙๐ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒. รอยละของหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาค

ธุรกิจ ท้ังภายในประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ ๑๐๐ 5 ๑๐๐ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓ รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวม

ในการสรางนวัตกรรม หรือโครงการ

พัฒนาทองถ่ิน  

รอยละ N/A ๒ ≥๗๐ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๔ รอยละของหลักสูตรท่ีมีกระบวนการ

เรียนรูแบบ active learning  โดยใชสื่อ

ดิจิทัลเปนฐาน (Digital Based Education) 

รอยละ ๑๐๐ ๕ 100 คณะ

วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

๕ ร อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด รั บ

ประกาศนียบัตรผานการอบรมเพ่ิมเติมใน

ทักษะท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีศึกษา 

รอยละ ≥๖๐ ๑๐ 5๐ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖ จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น (Reskill 

/  Upskill /  Newskill)  ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตร (Non degree) และ

ระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) เพ่ือ

พัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศและ

นักศึกษานานาชาติ สูการ มีงานทําและ

เตรียมความพรอมรองรับการทํางานใน

อนาคต  

จํานวนหลักสตูร ≥๑๕ 1 2 - คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

  



๓๗ 
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กลยุทธท่ี ๒ เสริมสรางศักยภาพอาจารยใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพสูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม (New Normal) 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางท่ีสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

๒. สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษใหเปนไปตามมาตรฐาน 
๓. สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒปิริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  
๔. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองาน

ลักษณะอ่ืน และเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย

ปงบประมาณ

๒๕๖5 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖3) (๒๕๖4) 

๑ รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนา

ศักยภาพดานทักษะทางวิชาการหรือ

วิชาชีพเฉพาะ 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒ รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนา
ศักยภาพดานทักษะภาษาอังกฤษ 

รอยละ ๘๖ ๘๐ ๘๐ - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓ รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ ๕๑.๒๘ ๕๑ ๕3 - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔ รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก 

รอยละ ๓๓.๒๑ ๓๔ ๓6 - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕ รอยละของอาจารยท่ีมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือ

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

รอยละ ๓๐ ๒๐ ๒2 - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖. รอยละของอาจารยท่ีไดรับการยอมรับ

ในความรูความสามารถ ดานวิชาการ 

การศึกษา และสังคม 

รอยละ N/A ๑๐ ๑2 - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ:  

๑. อาจารย หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปดสอนหลักสูตรน้ัน ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา ทั้งที่จางดวยงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได 



๓๘ 
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๒. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการประเภทตาง ๆ  ที่จําแนกตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. (คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) มี ๔ กลุม ดังน้ี 
กลุม ๑ งานวิจัย 

กลุม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ประกอบดวย ๑) ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม ๒) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู ๓) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ ๔) กรณีศึกษา (Case Study) ๕) งาน

แปล ๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ๗) ผลงานสรางสรรคดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘) ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟตแวร  

กลุม ๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

กลุม ๔ ประกอบดวย ๑) ตํารา ๒) หนังสือ ๓) บทความทางวิชาการ 

 
กลยุทธท่ี ๓  สรางสรรค เผยแพรองคความรูการวิจัย นวัตกรรมและงานสรางงานสรรค 

ท่ี มี คุณภาพ และนําไปใชประโยชนไดโดยบูรณาการความรวมมือทางการวิจัย  
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน และการพัฒนาประเทศเพ่ือสรางความม่ันคง ยั่งยืน 
(Sustainable) 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาศักยภาพอาจารยเพ่ือสรางผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค 
หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน เ พ่ือสรางความม่ันคง ยั่ งยืน 
(Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ ในการสรางงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม  
งานสรางสรรคหรืองานอ่ืน ๆ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

๓. สงเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหลงทุนเพ่ือสรางงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค หรือ
งานอ่ืน ๆ ใหแกอาจารยและบุคลากร 

๔. สงเสริมสนับสนุนการนําองคความรู ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
หรืองานอ่ืน ๆ ดําเนินการจดทรัพยสินทางปญญาหรือการนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพรผลงานวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอก 

๖. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร
ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

 

 



๓๙ 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย

ปงบประมาณ

๒๕๖5 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖3) (๒๕๖4) 

๑ รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ท่ีไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย

ประจําและนักวิจัย 

รอยละ ๔๐ ๒๐ ๒2 - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒ จํานวนผลงานงานวิจัย งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมท่ีมีการเผยแพรหรืออางอิง 

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน

โครงการวิจัย (ในปงบประมาณยอนหลัง  

๑ ป) 

จํานวน

ผลงาน 

๑๑๐ ๘ 

 

๘ 

 

- คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓ รอยละผลงานดานการวิจัยของอาจารย

ประจําและนักวิจัย ท่ีสอดคลองกับการ

พัฒนาทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ 

รอยละ

ผลงาน 

๓๐ ๕ 10 - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔ จํานวนเครือขายความรวมมือท้ังในและ

ตางประเทศ ในการสรางงานวิจัย พัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย หรือเปนเวทีในการ

เผยแพรผลงานวิ ชาการ งานวิ จั ย 

นวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานอ่ืน ๆ 

ท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ

จํานวน

เครือขาย 

๑๑ ๑ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕ รอยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน

สรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชนในชุมชน

และทองถ่ิน และการพัฒนาประเทศตอ

จํานวนโครงการวิจัย 

รอยละ ๕๐ ๓ 40 - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖ จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน

สรางสรรค ท่ียื่ นการคุมครองสิท ธ์ิ

ทรัพยสินทางปญญา 

จํานวน

ผลงาน 

≥๓ 

 

๑ 1 - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
  



๔๐ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ  
มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลองกับความตองการของสังคมใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. กําหนดใหทุกหลักสูตรสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ 
ของผูใชบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรทําหนาท่ีควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๓. กําหนดใหทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงสรางอัตลักษณ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

๔. สรางกระบวนการบมเพาะนักศึกษาใหมีคุณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ 
ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลองกับความตองการของ
สังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

๕. เสริมสรางสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใชทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ทักษะดานดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
การใชชีวิต ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเพ่ือการผนึกกําลังพรอมการพ่ึงพาตนเอง 

๖. สรางเครือขายความรวมมือศิษยเกาสัมพันธ เครือขายองคกรวิชาชีพ และเครือขายตาง ๆ   
ในการรวมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอก ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

  



๔๑ 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย

ปงบประมาณ

๒๕๖5 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖3) (๒๕๖4) 

๑ รอยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ 
ประการของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ 

รอยละ N/A ๗๐ ๗๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒ รอยละความ สามารถดานดิจิทัลของ
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปสุดทายท่ีผาน
เ ก ณ ฑ  IC3 ห รื อ ต า ม เ ก ณ ฑ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

รอยละ N/A ๕๐ ๕๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓ รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีเขา
ส อ บ วั ด ส ม ร ร ถ น ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช
ภาษาอังกฤษผานเกณฑตามมาตรฐาน 
CEFR  ในระดับ B2 

รอยละ ๓๕ 

 

 

๔๐ ๔5 - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๔ รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร หรือการใชเทคโนโลยี 
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศในแต
ละช้ันป 

รอยละ ≥๗๐ ๗๐ ๗5 - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๕ รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกระบวน 
การบมเพาะของมหาวิทยาลัยเ พ่ือ
สรางอัตลักษณในแตละช้ันป 

รอยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖ รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

รอยละ N/A 

 

๕ 8 - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๗ ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของ

นักศึกษา 

ระดับ มาก มาก มาก - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๘ ระดับพฤติกรรมความเปนไทยของ

นักศึกษา 

ระดับ มาก มาก

ท่ีสุด 

มากท่ีสดุ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๙ รอยละอัตราการมีงานทําของบัณฑิต ท่ี

ทํางานในองคกรหรือสถานประกอบการ 

หรือสามารถประกอบอาชีพไดเอง 

รอยละ ≥๗๐ ๗๐ ๗5 - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       



๔๒ 
 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย

ปงบประมาณ

๒๕๖5 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖3) (๒๕๖4) 

๑๐ ระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษามีอัตลักษณเหมาะสมแหงยุค

ศตวร รษ ท่ี  ๒๑  ( SMART Student or 

Learner) มีทักษะการใชชีวิตและการใช

เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ  

ระดับ มาก มาก มาก - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑๑ รอยละของหลักสูตรท่ีมีเครือขายศิษย

เกาหรือเครือขายองคกรวิชาชีพเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

รอยละ ๗๐ ๗๐ 8๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑๒ จํานวนกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธท่ีจัดข้ึน 

ในรอบป เ พ่ือขยาย เครื อขายและ

กิจกรรมความรวมมือ 

จํานวน

กิจกรรม 

≥๓ ≥๓ ≥1 - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

  



๔๓ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
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โครงการในยุทธศาสตรที่ ๓ 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคลองตามเปาหมายในยุทธศาสตรท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปน

เลิศ จึงไดจัดทําขอมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

¾ โครงการหลัก 
� โครงการการพัฒนาศักยภาพและความรวมมือทางการวิจัย เพ่ือสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

สูความเปนเลิศ 
� โครงการพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู 
 

¾ โครงการรอง 
� โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
� โครงการสงเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
� โครงการสนับสนุนการผลติและเผยแพรนวัตกรรม งานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานอ่ืน ๆ 
� โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือสรางนวัตกรรมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
� โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด ๔.๐ 

  



๔๔ 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสรางความม่ันคงยั่งยืนใหกับประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัวมุงเนนการสราง 
ธรรมาภิบาล มีความพรอมและความสามารถในการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิต
ใหม (New Normal) อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ผลสัมฤทธิ์สําคัญ 

๑. อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ มีความกาวหนา
และมีความม่ันคงในสายอาชีพ (Career Path) 

๒. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการไปสูความเปนเลิศและมีชองทางประชาสัมพันธท่ีสามารถ
สื่อสารขอมูลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน หองปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งเอ้ืออํานวยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพรองรับการเปน SMART 
University 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ยึดม่ันในคานิยมองคกร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอม ภูมิทัศนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอตอ

การสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพ่ือสรางรายได 
๗. ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดีเปนศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู

พรอมเผยแพรขับเคลื่อนเรื่องศาสตรพระราชา  สมุนไพรสูการพัฒนาท่ียั่ งยืน  
(BCG Model) และการสรางเสริม ฟนฟูสุขภาพผูสูงวัย และประชาชนท่ัวไป 

 

  



๔๕ 
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กลยุทธ ท่ี  ๓  ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล งบประมาณและบุคลากร 
ใ ห มีป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและคลอ งตั ว  เ พ่ื อ เ ปน  SMART University มุ ง เ นนหลั ก 
ธรรมาภิบาล และยึดม่ันคานิยมองคกรMORALITY 

        

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองตอการใช
ขอมูลในระดับประเทศ 

๒. พัฒนาอาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการดานบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาล  
สงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพดานการใหบริการมุงสูการเปน SMART University 

๔. วิเคราะห ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน และการทุจริตขององคกร 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณเพ่ือใหเกิดความ
คุมคา โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

๖. สงเสริมสนับสนุนการจดัโครงการหรือกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา อาจารยและบุคลากร
ใหยึดม่ันในคานิยมองคกร MORALITY 

๗. ปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพการศึกษามุงสูมหาวิทยาลัย
คุณภาพไดมาตรฐานสากล 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย

ปงบประมาณ

๒๕๖5 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖3) (๒๕๖4) 

๑ จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการ

ตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 

จํานวน 

ฐานขอมูล 

≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒ ระดับความสําเร็จของฐานขอมูลเ พ่ือ

บริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจ

หลักดานการพัฒนาทองถ่ิน 

ระดับ ๓ ๔ ๔ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓ ผลการประเมินความสํา เร็จดานการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บุ ค ล า ก ร ด ว ย ห ลั ก 

ธรรมาภิบาล  

รอยละ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๔ รอยละของประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

รอยละ ≥๙๐ ≥๙๕ ≥๙๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๕ รอยละของการมี รายไดสุทธิจากการ

ใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมท่ีเพ่ิมข้ึนตอป 

รอยละ ≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖ จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีสงเสริมให

นักเรียน นักศึกษา อาจารยและบุคลากร

ใหยึดมั่นในคานิยมองคกร MORALITY 

จํานวน 

โครงการ /

กิจกรรม 

N/A >๑๒ >๑๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๗ จํานวน ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ 

ท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงในแตละป 

จํานวน ≥๕ ≥๕ ≥๕ - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๘ ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของ

ป ร ะ ช า ชน  แ ล ะ  รั บ บ ริ ก า ร ท่ี มี ต อ

มหาวิทยาลัย 

รอยละ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
ตอการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

         

แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ การเรียนรูท่ีทันสมัย ตลอดจน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในมหาวิทยาลัยแกนักเรียน นักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

๒. พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยเพ่ือนําไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ท่ีพรอมตอการเปน SMART University 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยใหมีสุนทรียภาพ  
เอ้ือตอการเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
(๒๕๖3) (๒๕๖4) (๒๕๖5) 

๑ รอยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 

ครูอาจารย และผูมีสวนไดสวนเสียในการ

บริการหองเรียนหอง ปฏิบัติ การและส่ิง

สนับสนุนการเรียนร ู

รอยละ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒ 

 

รอยละคาเฉล่ียของทุกหนวยงานท่ีมีผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของการเปน

สํานักงานสีเขียว (Green Office) 

รอยละ N/A 

 

≥๖๐ ≥๖๐ - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓ รอยละความพึงพอใจของผูรับริการในการ

บริหารจัดการดานอาคารสถานท่ีและการ

ปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม  

รอยละ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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โครงการในยุทธศาสตรที่ ๔ 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคลองตามเปาหมายในยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ จึงไดจัดทําขอมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

¾ โครงการหลัก 
� โครงการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ 
� โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ (MORALITY BSRU) เพ่ือตอตานการทุจริต

และปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

¾ โครงการรอง 
� โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีมีคุณภาพ 
� โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับการพัฒนาทองถิ่น 

  

กลยุทธท่ี ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสรางองคความรูสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

(BCG Model) ท่ีใชพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 ตัวช้ีวัด 

๑. มีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพ สภาพปญหา และความตองการท่ีแทจริง 

ของชุมชน) เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ตามศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

๒. จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัย 

๓. จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลัย  

ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ดานเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนท่ีบริการ 

๔. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ 

๕. จํานวนโครงการท่ีนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

๖. จํานวนวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหมในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยท่ีประสบ 

ความสําเร็จ จากการสนับสนุนองคความรูจาก มหาวิทยาลัย 

๗. จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีไดจากการบูรณาการองคความรูใน 

โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

๘ .  จํ า น ว นหลั ก สู ต ร ฝกอบรมร ะยะสั้ น ท่ี เ กิ ด จ ากกา รบู รณากา ร อ ง คค ว า ม รู 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินแบบใหเปลา (ใชงบประมาณแผนดินและเงินบํารุงการศึกษา) 

๙ .  จํ า น ว นหลั ก สู ต ร ฝกอบรมร ะยะสั้ น ท่ี เ กิ ด จ ากกา รบู รณากา ร อ ง คค ว า ม รู 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินแบบกอใหเกิดรายได (งบประมาณจากหนวยงานภายนอก) 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑ มีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพ สภาพปญหา และความตองการท่ีแทจริงของชุมชน) 

เพ่ือใช ในการวิเคราะห ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด  

  ฐานขอมูล คือ สารสนเทศท่ีเปนขอมูลขอเท็จจริง ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ของชุมชน หมูบาน โรงเรียน ในพ้ืนท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัย ท่ีเปน  

ขอมูลท่ัวไป สภาพปญหา ศักยภาพ ท้ังในรูปแบบไฟลเอกสาร ดิจิทัล หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใชในการ

วิเคราะห ในการวางแผน และดําเนินการจัดทําโครงการของมหาวิทยาลัย เพ่ือการสงเสริมคุณภาพเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  

 เกณฑการประเมิน  

  จํานวนฐานขอมูลทองถ่ิน พ้ืนท่ีใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัย 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัย หมายถึง โครงการตามแผนการพัฒนาใน

พ้ืนท่ีบริการ ของมหาวิทยาลัย จําแนกตามเปาหมายของโครงการพัฒนา ๔ ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ  

ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษาในปท่ีพิจารณา  

 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ดานเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนท่ีบริการ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด   

  ภาคีเครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ

กลุมองคกรตาง ๆ ท่ีเขารวมในการดําเนินโครงการ พัฒนาทองถ่ินกับมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเขารวมใน

การดําเนินโครงการพัฒนา ทองถ่ินกับภาคีนั้น ๆ โดยลักษณะความรวมมืออยางเปนทางการ มีบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ (MOU)  และมีการดําเนินกิจกรรมตาม MOU ในปนั้น ๆ การเขารวมเปนคณะทํางาน 

คณะกรรมการในการดําเนินโครงการ พัฒนาทองถ่ินรวมกัน การรวมมืออยางไมเปนทางการ หรือการมีสวน

รวมในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีขอมูลเชิงประจักษ เปนรูปธรรม  โดยในการรวมกันในการดําเนินโครงการ เชน  

บันทึกตกลงความรวมมือ การแตงตั้ งคณะกรรมการ การจัดสรร งบประมาณ การกําหนดหนาท่ี  

ความรับผิดชอบ ในการดําเนินโครงการหรือขอมูลอ่ืน ๆ ท้ังนี้ไมนับในกรณีเขารวม โครงการในฐานะผูรับเชิญ

หรือแขกในกิจกรรม  
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 เกณฑการประเมิน  

  จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด   

  การสนับสนุนการดําเนินภารกิจพ้ืนฐานของชุมชน เพ่ือใหครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

มีรายไดสูงข้ึน หลุดพนจากกับดักความยากจนโดยมหาวิทยาลัยสงเสริมใหบริการ และถายทอดองคความรูทาง

วิชาการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกับชุมชนหรือหมูบาน เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน สราง

รายได และการมีงานทํา โดยดําเนินการในรูปของกลุมอาชีพ และกลุมวิสาหกิจชุมชน สงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพการผลิต ภาคการเกษตร การสนับสนุนการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ เชน 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ทองถ่ิน การยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือใหชุมชน หมูบานสามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน รายไดตอครัวเรือน (Household Income) หมายถึง เงินหรือสิ่งของ

ท่ีสมาชิกในครอบครัวไดมาจาก การทํางาน (คาจาง เงินเดือน กําไรสุทธิจากการเกษตร  กําไรสุทธิจาก 

การทําธุรกิจ ฯลฯ) หรือการผลิตไดเอง  หรือจากทรัพยสิน หรือไดรับการชวยเหลือจากผูอ่ืน  

  

 สูตรการคํานวณ :  

รอยละของรายได 

ครัวเรือน 

ท่ีเขารวมโครงการ 

เพ่ิมข้ึนตอป 

= 
รายไดหลังจากเขารวมโครงการตอป - รายไดกอนเขารวมโครงการตอป 

× ๑๐๐ 
รายไดท้ังหมดของปท่ีผานมา 

 

 

 เกณฑการประเมิน  

  รอยละอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือน 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๕ จํานวนโครงการท่ีนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนหรือการวิจยั 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การใหบริการวิชาการ หมายถึง การนําความรูและประสบการณ มาใชในการพัฒนาหรือ

บูรณาการ เขากับการเรียนการสอน การวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน  

จากสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา หนวยงาน ซ่ึงอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชนหรือสังคม ท่ีเปนแหลงอางอิง

ทางวิชาการ  หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือพัฒนาความรู ตลอดจนความ

เขมแข็งของประเทศชาติ และนานาชาติ ท่ีเปนการใหบริการวิชาการแบบมีคาตอบแทนและบริการวิชาการ

แบบใหเปลา การประเมินตัวชี้วัดนี้ตองมีการดําเนินโครงท่ีมีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

มาพัฒนา ในประเด็นดังตอไปนี้ ๑) การพัฒนาการเรียนการสอน ๒) การพัฒนาการวิจัย โดยในแตละโครงการ

ไมจําเปนตองมี ท้ังสองประเภท และใชผลจากการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยท่ีเสร็จสิ้นในป 

ท่ีประเมิน   

 เกณฑการประเมิน  

  จํานวนโครงการท่ีนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ จํานวนวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหมในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยท่ีประสบความสําเร็จ 

จากการสนับสนุนองคความรูจาก มหาวิทยาลัย 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  เ พ่ือใหวิสาหกิจชุมชน คือ กลุมคนในพ้ืน ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ท่ีรวมตัว กัน 

เพ่ือประกอบกิจการ  โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งอยางชัดเจนท่ีไดรับองคความรูจากมหาวิทยาลัย และ

ผูประกอบการใหม บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีประกอบการในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยโดยเปนการ 

ประกอบธุรกิจ บริการใหม มีวัตถุประสงค ของการจัดตั้งธุรกิจอยางชัดเจน ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยท่ี

ไดรับองคความรูเพ่ือการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

หรือมีความกาวหนาในการดําเนินการ ในดานรายได  ผลประกอบการ ดานการตลาด ดานภาพลักษณ  

หรืออ่ืนๆ สงผลใหเกิดอาชีพ รายได หรือยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนทองถ่ิน  

 เกณฑการประเมิน  

  จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือผปูระกอบการใหม 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๗ จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีไดจากการบูรณาการองคความรูในโครงการ 

พัฒนาทองถ่ิน 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด  

  การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานการดําเนินการตามพันธกิจ 

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม  

ผลงานสรางสรรค ท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของอาจารยประจํา และนักวิจัย ท่ีจะนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว

ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 

  งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม 

ผลงานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานวิจัยอยางถูกตอง

สามารถนําไปสู การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับ

กลุมเปาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน   

ตามวัตถุประสงคและ/หรือไดรับการรับรอง การใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษหรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยหนวยงาน ภายนอกสถานศึกษา 

  ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีสามารถนําไปสูการ

แกปญหาได อยางเปนรูปประธรรม มีดังนี ้

  ๑. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค 

ท่ีนําไปใชประโยชน แกสาธารณชนในเรื่องตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก 

การใชประโยชน ดานสาธารณสุข  ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

ดานการสงเสริม ประชาธิปไตยภาคประชาชน  ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

  ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน  ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย 

ในการนําไปประกอบเปน ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ  

โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 

  ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปสูการ

พัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภณัฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

  ๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับ

จิตใจกอใหเกิด สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาลซ่ึงไดมีการศึกษาและ

ประเมินไว 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคไปใช

ประโยชน หมายถึง หนวยงานหรือองคกรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ท่ีมีการนํางานวิจัย 
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นวัตกรรม ผลงาน สรางสรรคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐาน 

เชิงประจักษหรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

  การนับจํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  ใหนับจากวันท่ี

นําผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคมาใช และเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัย นวัตกรรม  

ผลงานสรางสรรคจะดําเนินการ ในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาท่ีใชจะเปนไปตามปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือ

ปการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งตามระบบ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูลในกรณีท่ีงานวิจัย นวัตกรรม  

ผลงานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง  ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนใน

กรณีท่ีมีการนําไปใชประโยชนแตกตางกันชัดเจนตามมิติ ของประโยชนท่ีไมซํ้ากัน  

  เกณฑการประเมิน 

  จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนในชุมชนและทองถ่ิน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๘ จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีเกิดจากการบูรณาการองคความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

แบบใหเปลา (ใชงบประมาณแผนดินและเงินบํารุงการศึกษา) 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นแบบใหเปลา หมายถึง  หลักสูตรฝกอบรมท่ีหนวยงานหรือ

มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน จากการบูรณาการองคความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบการฝกอบรมโดยใช

งบประมาณแผนดินและเงินบํารุง การศึกษาในการดําเนินงาน ท้ังนี้หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนจะเปนหลักสูตรท่ีสราง

โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ กอใหเกิดโอกาสทางการเรียนรูแกผูท่ีสนใจ เพ่ือการเพ่ิมคุณคาชีวิต

และอาชพีใหแกผูใฝหาความรูใหมเพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได  

 เกณฑการประเมิน   

  จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีเกิดจากการบูรณาการองคความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

แบบใหเปลา หรือใชงบประมาณแผนดินและเงินบํารุงการศึกษาในการดําเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๙ จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีเกิดจากการบูรณาการองคความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินแบบ

กอใหเกิดรายได (งบประมาณจากหนวยงานภายนอก) 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นแบบกอใหเกิดรายได หมายถึง หลักสูตรฝกอบรมท่ีหนวยงานหรือ

มหาวิทยาลัย พัฒนาข้ึนจากการบูรณาการองคความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบการฝกอบรมท่ีทําใหเกิด

รายได แกมหาวิทยาลัย โดยไดรับจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานภายนอกในการดําเนินงาน ท้ังนี้หลักสูตรท่ี

พัฒนาข้ึน จะเปนหลักสูตรท่ีสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกอใหเกิดโอกาสทางการเรียนรูแกผู

ท่ีสนใจ เพ่ือการ เพ่ิมคุณคาชีวิตและอาชีพใหแกผูใฝหาความรูใหมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได  

 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีเกิดจากการบูรณาการองคความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

แบบกอ ใหเกิดรายได หรือใชงบประมาณจากหนวยงานภายนอกในการดําเนินงาน 

 
กลยุทธท่ี ๒ สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

 ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนภาคีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพ่ือ

พัฒนาชุมชน 

๒. จํานวนโครงการท่ีเกิดจากรวมมือกับภาคีเครือขายในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนและ

ทองถ่ิน 

 

ตัวช้ีวัด ๑ จํานวนภาคีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ 

เพ่ือพัฒนาชุมชน 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  จํานวนเครือขายหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการตางๆ ท่ีมีความรวมมือ

ดานงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่ งประดิษฐนวัตกรรม  

และงานสรางสรรค กับคณะ หรือมหาวิทยาลัยท่ีมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันในการพัฒนาชุมชน (เครือขาย)   

เครือขายความรวมมือ คือ กลุมของคนหรือองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการตางๆ 

ท่ีมีความรวมมือ ดานงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม และงานสรางสรรคกับคณะหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีการลงนาม MOU หรือการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

โดยนับเครือขาย เปนดังนี ้

  เครือขายท่ีเปนตามกําหนดสัญญา MOU หากเปนสัญญา MOU ตอเนื่องมากกวา ๑ ป

นับเปน ๑ เครือขาย แมวาในปปจจุบันไมไดมีกิจกรรมรวมกัน  หากเปนสัญญา MOU ปตอปตองมีกิจกรรม



๕๗ 
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รวมกันจึงจะนับเปน ๑ เครือขาย สวนการจัดกิจกรรมรวมกันจะนับเปนเครือขายไดตอเม่ือไดมีการท่ีดําเนินการ

ในปการศึกษานั้นๆ  

 เกณฑการประเมิน  

  จํานวนเครือขายความรวมมือ 

 

ตัวช้ีวัด ๒ จํานวนโครงการท่ีเกิดจากรวมมือกับภาคีเครือขายในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนและทองถ่ิน 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด   

  ภาคีเครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ

กลุมองคกรตางๆ ท่ีมีบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม

ดานใดดานหนึ่ง  โครงการท่ีเกิดจากรวมมือกับภาคีเครือขายในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนและทองถ่ิน คือ 

โครงการท่ี มหาวิทยาลัยฯ รวมกับภาคีเครือขายดําเนินการพัฒนาทองถ่ิน การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและ

ทองถ่ิน ซ่ึงอาจเปน การเขารวมเปนคณะทํางาน คณะกรรมการในการดําเนินโครงการฯ และมีการดําเนินงาน

ท่ีมีผลลัพธเชิงประจักษ  

  

 เกณฑการประเมิน  

  จํานวนโครงการท่ีเกิดจากรวมมือกับภาคีเครือขายในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนและ

ทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลติบัณฑิต 

ที่อัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสคูวามเปนเลิศ 

 
กลยุทธท่ี ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองตอการ

พัฒนาทองถิ่นและสังคมท่ีย่ังยืน (Sustainable) 
  

 ตัวช้ีวัด 
๑.  รอยละของหลักสูตร ท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย 

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. รอยละของหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ท้ังภายในประเทศหรือตางประเทศ 

๓. รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม หรือโครงการ 

พัฒนาทองถ่ิน  

๔. รอยละของหลักสูตรท่ีมีกระบวนการเรียนรูแบบ active learning  โดยใชสื่อดิจิทัล 

เปนฐาน (Digital Based Education) 

๕. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรผานการอบรมเพ่ิมเติมในทักษะท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาท่ีศึกษา 

๖ .  จํ า น ว นหลั ก สู ต รฝกอบรมระยะสั้ น  ( Reskill / Upskill / Newskill) ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตร (Non degree) และระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) เพ่ือพัฒนา

ทักษะกําลังคนของประเทศและนักศึกษานานาชาติ สูการ มีงานทําและเตรียมความพรอม

รองรับการทํางานในอนาคต 
 

ตัวช้ีวัด ๑ รอยละของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมหรือ

ชุมชน หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจดําเนินการ ในรูปแบบของการนํารายวิชาท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกันมาบูรณาการ เพ่ือใหเกิด

ความเชื่อมโยงสัมพันธกัน และสงผลตอการวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน หรือการบูรณาการ

การเรียนการสอนรวมกับพันธกิจ ดานการวิจัย หรือดานการบริการวิชาการแกสังคม หรือนําผลงานดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีไดจากการจัดการเรียนการสอนมาใชในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางบัณฑิต ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค นําไปสูการนําความรูดานวิชาการ ทักษะดาน

วิชาชีพ และประสบการณไปประยุกต ใชในการแกไขปญหา รวมถึงการพัฒนาสังคม และประเทศชาติไดอยาง

ยั่งยืนตอไป 



๕๙ 
 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของหลักสูตรท่ีจัด  

การเรียนการสอนในรูปแบบ 

บูรณาการ การวิจัย บริการ

วิชาการ เพ่ือพัฒนาสงัคมหรือ

ชุมชน 

= 

จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน  

ในรูปแบบบูรณาการการวิจยั บริการวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน × ๑๐๐ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ การวิจัย บริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาสังคม หรือชุมชนตอจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

 

ตัวช้ีวัด ๒ รอยละของหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ท้ังภายในประเทศหรือตางประเทศ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  ความรวมมือระหวางหลักสูตรกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ท้ังภายในประเทศหรือ

ตางประเทศ สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน การรวมกันใหปริญญา 

การรวมมือกัน ในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา เปนตน ซ่ึงครอบคลุมความ

รวมมือในทุกพันธกิจ  คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  และดานการบริหารจัดการ  
 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของหลักสูตรท่ีมีความ

รวมมือ 

กับหนวยงานภายนอกท้ังใน

ประเทศ 

และตางประเทศ 

= 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับหนวยงาน 

ภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ 
× ๑๐๐ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  

 

 เกณฑการประเมิน  

  รอยละของหลักสูตร ท่ี มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง ในประเทศและ 

ตางประเทศตอจํานวน หลักสูตรท้ังหมด 

ตัวช้ีวัด ๓ รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวตักรรม หรือโครงการพัฒนาทองถ่ิน 



๖๐ 
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 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary) 

เปนหลักสูตร ท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนใน

การวิเคราะห  วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร

ใหมข้ึน หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) เปนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ ซ่ึงเปนภาษาท่ีสองในสัดสวนเทาเทียมกัน  หลักสูตรนานาชาติ (International) 

เปนหลักสูตรท่ีมีองคความรูและเนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล  ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

อาจารยผูสอนมีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมีความรูความสามารถ ในการสอนเปนภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

นักศึกษามีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริม ความเปนนานาชาติรวมถึงมีความรวมมือทาง

วิ ช า ก า ร กับสถ าบั นก า ร ศึ กษาต า งป ระ เทศ  หลั ก สู ต ร สห กิ จ ศึ กษา  ( Cooperative Education)  

เปนระบบการศึกษาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณตรง 

จากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานประกอบการอยางมีระบบ  ดวยความรวมมือจากสถานประกอบการ 

แ ล ะ ทุ ก ฝ า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  เ ป น ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ผ ส ม ผ ส า น ก า ร เ รี ย น  กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 

(Work integrated  Learning) หลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) เปนหลักสูตรความรวมมือระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ เจาพระยากับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ผูเรียนจะไดรับประสบการณการเรียนรูจาก มหาวิทยาลัยท้ังสองแหงและจะไดรับปริญญาบัตรจาก

มหาวิทยาลัยท้ังสองแหงในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  โดยท่ีหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสห

วิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจ ศึกษา หรือหลักสูตรสองปริญญา 

(Dual Degree) ดังกลาว ควรมีวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน และสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

  

 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรสหกิจศึกษา หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) 
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ตัวช้ีวัด ๔ รอยละของหลักสูตรท่ีมีกระบวนการเรียนรูแบบ active learning  โดยใชสื่อดิจิทัลเปนฐาน 

(Digital Based Education) 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  กระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อดิจิทัล หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมให

ผูสอนและผูเรียน นําสื่อดิจิทัลในลักษณะตาง ๆ ไดแก ขอเขียน ขาว บทความ ภาพ เพลง ภาพยนตร  

บทเรียนตาง ๆ เปนตน มาใชเปน สื่อการสอนหลักท่ีเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูท้ังรายบุคคลและกลุมผูเรียน

โดยใชประสาทสัมผัสหลายดาน ในการสะทอนความคิดเห็น รวมท้ังรวมมือกันในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด

ดานเวลา สถานท่ี และรูปแบบการเรียนรู ซ่ึงสงผลใหเกิดการกระตุนและสนับสนุนกระบวนการคนควาความรู

ใหเกิดความรูใหม ๆ การสงตอความรูและถายโอน ความรู และการมีปฏิสัมพันธรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ในการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกลาวไว  

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของหลักสูตรท่ีมี

กระบวนการ เรียนรูโดยใชสื่อดิจิทัล 
= 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีกระบวนการเรียนรู  

โดยใชสื่อดิจิทัล × ๑๐๐ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  

 

 เกณฑการประเมิน  

  รอยละของหลักสูตรท่ีมีกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อดิจิทัลตอจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

 

ตัวช้ีวัด ๕ รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรผานการอบรมเพ่ิมเติมในทักษะท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา

ท่ีศึกษา 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  ใบประกาศนียบัตร หมายความถึง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือเอกสาร 

และสิ่งบงชี้ใด ๆ  ท่ีแสดงถึงมาตรฐานความรู ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพของบุคคลวาเปน

ผูสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม  การทดสอบ การประเมิน หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษา ซ่ึงออกหรือรับรองโดยองคกร หนวยงาน หรือบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับ 
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 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
= 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
× ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษานั้น 

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษานั้น 

 

ตัวช้ีวัด ๖ จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non degree) และระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) เพ่ือพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ

และนักศึกษานานาชาติ สูการ มีงานทําและเตรียมความพรอมรองรับการทํางานในอนาคต 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หมายถึง หลักสูตรท่ีสรางข้ึนโดย

มีจุดมุงหมาย เฉพาะเจาะจงเปนเรื่อง ๆ เฉพาะอยาง สําหรับกลุมบุคคลบางกลุมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูหรือ

ประสบการณ  หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคคลไปในทางท่ีตองการ โดยใชระยะเวลาอบรม 

ไมเกิน ๑ ป นอกจากนั้น หลักสูตรท่ีดําเนินการตองตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

และเปนประโยชนตอการพัฒนา ทองถ่ินและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non degree) หมายถึง หลักสูตรท่ีสรางข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และยกระดับ ทักษะในการพัฒนาการทํางาน

แกกลุมเปาหมายท่ีไมไดกําลังศึกษาในระบบ โดยไมจํากัดวุฒิ และวัยของผูเรียน ระบบคลังหนวยกิต 

(Credit Bank) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนท่ีได จากการศึกษา 

ในระบบ  และ ผลการเรียนรูท่ีไดจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และจากประสบการณของ

บุคคล มาเก็บสะสมไวในธนาคารหนวยกิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร 

อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไมจํากัดอายุของผูเรียน คุณวุฒิผูเรียน 

ระยะเวลาในการสะสมหนวยกิต และระยะเวลาในการเรียน    

  เกณฑการประเมิน 

  จํ านวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น  (Reskill / Upskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non degree) และระบบ ธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ท่ีตอบสนองความตองการของประชากรทุกชวง

วัยในสังคมศตวรรษท่ี ๒๑  
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กลยุทธท่ี ๒ เสริมสรางศักยภาพอาจารยใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพสูการเปล่ียนแปลง 
ฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

 ตัวช้ีวัด 

๑. รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 

๒. รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะภาษาอังกฤษ 

๓. รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

๔. รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

๕. รอยละของอาจารยท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๖. รอยละของอาจารยท่ีไดรับการยอมรับในความรูความสามารถ ดานวิชาการ การศึกษา 

และสังคม 

 

ตัวช้ีวัด ๑ รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การพัฒนาศักยภาพของคณาจารยเปนกลไกสําคัญท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายในการผลิต 

ของสถาบันการศึกษา เนื่องจากคณาจารยมีบทบาทและหนาท่ีหลักในการสรางและถายทอดองคความรูสูการ

พัฒนา ผูเรียนในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยประกอบดวย 

  การพัฒนาทักษะทางวิชาการ หมายถึง การสงเสริมใหคณาจารยมีความชํานาญหรือ

เชี่ยวชาญในวิชาการของศาสตรหลักของหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ  

  การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง การสงเสริมใหคณาจารยมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ

ในวิชาชีพ ของศาสตรหลักของหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ การสงเสริมใหคณาจารยมีความชํานาญ

หรือเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพ ประกอบดวย กิจกรรม ท่ีหลากหลาย ไดแก การอบรม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เปนตน 

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนา 

ศักยภาพดานทักษะทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพเฉพาะ 

= 

จํานวนอาจารยท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพ 

ดานทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ × ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยท้ังหมด 
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 เกณฑการประเมิน  

  รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ตอ

จํานวน อาจารยท้ังหมด 

 

ตัวช้ีวัด ๒ รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะภาษาอังกฤษ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  สถาบันอุดมศึกษาไดรับนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรู เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทย

ใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเปน

เครื่องมือศึกษาคนควาองคความรู ท่ีเปนสากลและกาวทันโลกเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย 

ดานการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  โดยไดออกประกาศ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๔ กําหนดใหอาจารยประจํา  ท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแต

เกณฑมาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวใน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา เรื่ อง  มาตรฐานความสามารถภาษา อังกฤษ 

ของอาจารยประจํา ทําใหมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงไมเพียงแตอาจารยท่ีรับเขาใหมเทานั้น ยังหมายรวมถึงคณาจารยและบุคลากรทุกคนใน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงนโยบาย ดังกลาวนี้ สามารถเปนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให

ผูเรียนมีความรูความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของอาจารยท่ีเขารับการพัฒนา 

ศักยภาพดานทักษะภาษาอังกฤษ 
= 

จํานวนอาจารยท่ีเขารับพัฒนาศักยภาพ 

ดานทักษะภาษาอังกฤษ × ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยท้ังหมด 

 

ตัวช้ีวัด ๓ รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมให

อาจารยในสถาบัน ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง  เพ่ือนําไปใชในการเรียน การสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนง

ทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

 

 



๖๕ 
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 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของอาจารย 

ท่ีมีตําแหนงทางวชิาการ 
= 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
× ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 

 

ตัวช้ีวัด ๔ รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย 

เพ่ือการติดตาม ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษา  ท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน

ของหลักสูตร 

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของอาจารย 

ท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก = 
จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

× ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยท้ังหมด 

หมายเหตุ   
 ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีที่มี การปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ันทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอก

ได สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 ๒. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหม

ใหคํานวณ ตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  
  
 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 
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ตัวช้ีวัด ๕ รอยละของอาจารยท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

 คําอธิบายตัวช้ีวัด  

  การสงเสริมและพัฒนาอาจารยไดสรางสรรคผลงานทางวิชาการในศาสตรของตน โดยนําไป

ตีพิมพเผยแพร นับเปนการแสดงศักยภาพของอาจารย สรางประสบการณ และแสดงถึงความกาวหนาทางดาน

วิชาการและวิชาชีพ  

  ประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. จําแนกออก 

เปน ๔ กลุม ดังนี้  

  กลุม ๑ งานวิจัย 

  กลุม ๒ ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน ประกอบดวย ๑) ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

๒) ผลงาน วิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ๓) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบาย

สาธารณะ ๔) กรณีศึกษา (Case Study) ๕) งานแปล ๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน

วิชาการในลักษณะเดียวกัน ๗) ผลงาน สรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘) ผลงานสรางสรรคดาน

สุนทรียะ ศิลปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟตแวร 

  กลุม ๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

  กลุม ๔ ประกอบดวย ๑) ต ารา ๒) หนังสือ ๓) บทความทางวิชาการ 
 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของอาจารยท่ีมีผลงาน  

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

หรือไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

= 

จํานวนอาจารยท่ีมีผลงานทางวิชาการ 

ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

หรือไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ × ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยท้ังหมด 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของอาจารยท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัล 

ในระดับชาติ หรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 

  



๖๗ 
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ตัวช้ีวัด ๖ รอยละของอาจารยท่ีไดรับการยอมรับในความรูความสามารถ ดานวิชาการ การศึกษา และสังคม 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  คณาจารยท่ีมีศักยภาพสูงนับวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษา 

ในทุกระดับ ขอมูล เชิงประจักษท่ีแสดงถึงศักยภาพของคณาจารยประการหนึ่งคือ การไดรับการยอมรับใน

ความรูความสามารถ ท้ังในดานวิชาการ การศึกษาและสังคมโดยรวมจากสถาบัน องคกร ประชาคมและสังคม  

อาจารยท่ีไดรับการยอมรับในความรูความสามารถดานวิชาการ การศึกษาและสังคม พิจารณาไดจากการ 

ไดรับการยกยอง การไดรับรางวัล การไดรับเชิญเปนวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังเปนคณะกรรมการใน

กิจกรรมตางๆ ดานวิชาการ การศึกษา และสังคมโดยรวมจากสถาบัน องคกร ประชาคม และสังคม 

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของอาจารยท่ีไดรบัการยอมรับ 

ในความรูความสามารถ ดานวิชาการ 

การศึกษา และสังคม 

= 

จํานวนอาจารยท่ีไดรับการยอมรับในความรู 

ความสามารถ ดานวิชาการ การศึกษา และสังคม × ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน  

  รอยละของอาจารยท่ีไดรับการยอมรับในความรูความสามารถ ดานวิชาการ การศึกษา 

และสังคมตอจํานวน อาจารยท้ังหมด 
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กลยุทธท่ี ๓ สรางสรรค เผยแพรองคความรูการวิจัย นวัตกรรมและงานสรางงานสรรคท่ีมีคุณภาพ 
และนําไปใชประโยชนไดโดยบูรณาการความรวมมือทางการวิจัย ท่ีสอดคลองกับการพัฒนา
ทองถิ่นและการพัฒนาประเทศเพ่ือสรางความม่ันคง ย่ังยืน (Sustainable) 

 ตัวช้ีวัด 

๑. รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัย 

๒. จํานวนผลงานงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพรหรืออางอิง 

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนโครงการวิจัย (ในปงบประมาณยอนหลัง ๑ ป) 

๓. รอยละผลงานดานการวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีสอดคลองกับการพัฒนา

ทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ 

๔. จํานวนเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ ในการสรางงานวิจัย พัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย หรือเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค

หรืองานอ่ืน ๆ ท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ

๕. รอยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชนในชุมชนและทองถ่ิน 

และการพัฒนาประเทศตอจํานวนโครงการวิจัย 

๖. จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ียื่นการคุมครองสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา 

 

ตัวช้ีวัด ๑ รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัย 

 ค าอธิบายตัวช้ีวัด 

  ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบัน 

อุดมศึกษาคือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายใน

มหาวิทยาลัย และแสวงหาทุนสนับสนุนท่ีไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรค อยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีอาจารยหรือนักวิจัยไดรับจากแหลงทุนภายใน

และภายนอก มหาวิทยาลัยยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

สูตรการคํานวณ : 

 อาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบัน × ๑๐๐ 

อาจารยประจําและนักวิจัย 

ตัวช้ีวัด ๒ จํานวนผลงานงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพรหรืออางอิง ระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตอจํานวนโครงการวิจัย(ในปงบประมาณยอนหลัง ๑ ป) 



๖๙ 
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 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การวิ จั ย เปนภาร กิจหนึ่ ง ท่ี สํ า คัญของสถาน ศึกษาระดับ อุดม ศึกษา  หนวยงาน  

การดําเนินการตาม พันธกิจ อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจาก

ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม ท่ีมีการเผยแพรหรืออางอิงหรือนําไปใชท้ังในระดับชุมชน 

ทองถ่ิน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การเปรียบเทียบ จํานวนบทความวิจัย จํานวนผลงานสรางสรรคและ

นวัตกรรมท่ีมีการเผยแพรหรืออางอิงท้ังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยยังเปน

ตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

  งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย 

ในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชานั้น ๆ จากภายนอกสถาบัน ท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการอยางนอยรอยละ ๒๕ 

  การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับใหตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  งานวิจัยท่ีรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัย 

ท่ีรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal  citation Index 

Center (TCI)  หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

  งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal  Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI  Web of 

Science (Science Citation  Index  Expand, Social Sciences Citation Index,  Art and Humanities 

Citation Index)  หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 

 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนผลงานงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพรหรืออางอิงระดับชาติ

หรือระดับ นานาชาติตอจํานวนโครงการวิจัย (ในปงบประมาณยอนหลัง ๑ ป) 
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ตัวช้ีวัด ๓ รอยละผลงานดานการวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและ

การพัฒนาประเทศ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  ปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนใหเกิดองคความรูทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาคือการสราง

งานวิจัย นวัตกรรม หรอืงานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา

จึงตองมีการผลักดัน ใหอาจารยและนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตงานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค

ท้ังท่ีเกิดจากการสนับสนุน จากภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีสอดคลองกับการพัฒนา

ทองถ่ินและแนวทางการพัฒนาประเทศ จํานวนผลผลิตทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค หรือ

งานอ่ืน ๆ ของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการพัฒนา จึงเปนตัวชี้วัดสําคัญท่ีจะบอกถึงผลสําเร็จ ประสิทธิภาพ

ของการพัฒนา และสะทอนใหเห็นถึงทิศทางในการพัฒนา อาจารยและนักวิจัยในแตละดานอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

 สูตรการคํานวณ : 

 ผลผลติของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรบัการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย นวัตกรรม 

หรืองานสรางสรรคท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน และแนวทางการพัฒนาประเทศ × ๑๐๐ 

อาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ตัวช้ีวัด ๔ จํานวนเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ ในการสรางงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

หรือเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย  การแสดงผลงาน

สรางสรรค และนวัตกรรม เพ่ือสะทอนความมีศักยภาพดานการวิจัย  ซ่ึงหนึ่งในพันธกิจนั้นก็คือการเผยแพร

ผลงานวิจัย การแสดง ผลงานสรางสรรคและนวัตกรรม  ดวยการจัดหา  สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดเวทีของ

การวิจัยและเครือขาย ความรวมมือในการแสดงผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือเผยแพรผลงานดังกลาวท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ โดยเครือขายการวิจัยเปนเครือขายท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐและหรือเอกชนเปน

สมาชิก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมมือกัน ในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานวิชาการ  การวิจัย การแสดงผล

งานสรางสรรคและนวัตกรรม  ซ่ึงอาจอยู ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดเวทีเพ่ือเผยแพร

ผลงานของสมาชิกในเครือขายรวมท้ังผูสนใจท่ัวไป 

  นอกจากนี้จํานวนเวทีของการวิจัย การแสดงผลงานสรางสรรคและนวัตกรรม เครือขายความ

รวมมือ ในการเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจารย นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช

เปนเวที ในการเผยแพรผลงานวิจัย การแสดงผลงานสรางสรรคและนวัตกรรม ยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง

ศักยภาพ ในการสรางผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
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 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนเวทีและเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัย การแสดงผลงานสรางสรรค

และนวัตกรรม ท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ

 

ตัวช้ีวัด ๕ รอยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชนในชุมชนและทองถ่ิน 

และการพัฒนาประเทศตอจํานวนโครงการวิจัย 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานการดําเนินการตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้นสามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน

สรางสรรคท่ีนํามา ใชประโยชนในชุมชนและทองถ่ินและแนวทางพัฒนาประเทศจากการเปรียบเทียบจํานวน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ของอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีจะนําไปใชประโยชนดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ี

ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงาน การวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

  งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนหมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม 

ผลงานสรางสรรค ท่ีไดนําไปใชประโยชนในชุมชนและทองถ่ินและแนวทางการพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงค

ท่ีระบุไวในโครงการวิจัย และรายงานวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจน

กอใหเกิดประโยชนไดจริง อยางชัดเจน  ตามวัตถุประสงคและ/หรือไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยมีหลักฐาน เชิงประจักษหรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอก

สถานศึกษา 

  ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีสามารถนําไปสูการ

แกปญหา ไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้  

  ๑. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน แกสาธารณชนในเรื่องตางๆท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดี ข้ึน ไดแก  

การใชประโยชน ดานสาธารณสุข  ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  

ดานการสงเสริม ประชาธิปไตยภาคประชาชน  ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

  ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน  ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป

ประกอบเปน ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เปนตน  

  ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปส ู

การพัฒนา สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
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  ๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ  

ยกระดับจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชนงานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาลซ่ึงไดมีการศึกษา

และประเมินไว 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคไปใช

ประโยชนหมายถึง หนวยงานหรือองคกรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ท่ีมีการนํางานวิจัย 

นวัตกรรม ผลงาน สรางสรรคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิง

ประจกัษหรือการรับรอง  การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

  การนับจํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  ใหนับจากวันท่ี

นําผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคมาใช และเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน

สรางสรรคจะดําเนินการ ในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาท่ีใชจะเปนไปตามปปฏิทินหรือปงบประมาณหรือ 

ปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูลในกรณีท่ีงานวิจัย นวัตกรรม 

ผลงานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว 

ยกเวนในกรณีท่ีมีการนําไปใชประโยชนแตกตางกันชัดเจนตามมิติ ของประโยชนท่ีไมซํ้ากัน 

 

 สูตรการคํานวณ : 

 งานวิจัยนวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชนในชุมชนและทองถ่ิน  และการ

พัฒนาประเทศตอจํานวนโครงการวิจัย 
× ๑๐๐ 

โครงการงานนักวิจัย 
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ตัวช้ีวัด ๖ จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ียื่นการคุมครองสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ การออกแบบและ 

การสรางสรรค โดยผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิต นักศึกษาท่ีอยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัยท่ีได

ใชเวลา ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ หองปฏิบัติการ และหรือพ้ืนท่ีทดลองของมหาวิทยาลัย 

ในการสรางสรรคผลงาน ซ่ึงอาจเกิดจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการไดรับเงิน

สนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน  โดยอาจกอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย หรือนําไปสูการดําเนินการขอรับความ

คุมครองตามสิทธิตามกฎหมายวาดวย ทรัพยสินทางปญญา ไดแก สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความลับทางการคา สิทธิ์ในพันธุพืชและ

พันธุสัตวใหม การออกแบบผังภูมิวงจรรวม  หรือการคุมครองในทรัพยสินทางปญญาดานอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน

งานท่ีไดจดทะเบียนตามกฎหมายแลวหรือไมก็ตาม  
  

 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคท่ียื่นการคุมครองสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา 

 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะ 
และมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลองกับความตองการของสังคมในศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ สูการเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

 ตัวช้ีวัด 

๑.   รอยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

๒. รอยละความ สามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 

หรือตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบวัดสมรรถนะทักษะการใชภาษาอังกฤษผาน

เกณฑตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

๔. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะการ

สื่อสาร หรือการใชเทคโนโลยี ท้ังภายในประเทศและตางประเทศในแตละชั้นป 

๕. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกระบวนการบมเพาะของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางอัตลักษณ

ในแตละชั้นป 

๖. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  

๗. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 
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๙. รอยละอัตราการมีงานทําของบัณฑิต ท่ีทํางานในองคกรหรือสถานประกอบการ หรือ

สามารถประกอบอาชีพไดเอง 

๑๐. ระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษามีอัตลักษณเหมาะสมแหงยุคศตวรรษท่ี ๒๑ (SMART Student or Learner) 

มีทักษะการใชชีวิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ  

๑๑. รอยละของหลักสูตรท่ีมีเครือขายศิษยเกาหรือเครือขายองคกรวิชาชีพเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

๑๒. จํานวนกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธท่ีจัดข้ึนในรอบปเพ่ือขยายเครือขายและกิจกรรม 

ความรวมมือ 
 

ตัวช้ีวัด ๑ รอยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาต ิ

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  รอยละผลการประ เ มินคว าม พึ งพอ ใจ คุณลั กษณะของนั ก ศึ กษาชั้ นปสุ ดท าย 

โดยสถานประกอบการ เพ่ือการดําเนินการบงชี้ความรู ความสามารถของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน สมเด็จเจาพระยา ท้ัง ๔ ประการ คือ ๑) มีทัศนท่ีดีและถูกตอง ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ี

ม่ันคงและเขมแข็ง  ๓) มีงานทํา มีอาชีพ และ ๔) เปนพลเมืองดี มีวินัย ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐาน การศึกษาแหงชาต ิ

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการ 

ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
= 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดรับการประเมิน  

นักศึกษาชั้นปสดุทาย 
× ๑๐๐ 

คะแนนเต็มท่ีไดจากการประเมิน  

นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละความพึงพอใจจากการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ี

สอดคลอง กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

 

ตัวช้ีวัด ๒ รอยละความ สามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 
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  ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งท่ีสะทอนความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะใน

การนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรูการแกไขปญหา 

การสื่อสาร ตลอดจน ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูทํางานการใชงานและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีอยางมี ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรู

อยางตอเนื่อง ตัวชี้วัดนี้ประเด็นการ พิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรี

ชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือตามเกณฑท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด เ พ่ือประเมินทักษะการใช 

Digital Literacy โดยใชมาตรฐานระดับสากลท่ีรองรับความรูความสามารถ ในการใชงานทักษะดานฮารดแวร 

ซอฟตแวร โปรแกรมสําเร็จรูป อินเตอรเน็ต และการจัดระบบโครงขายระดับพ้ืนฐาน 

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละความสามารถดานดิจิทัลของ 

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีผาน 

เกณฑ IC3 หรือตามเกณฑท่ี 

มหาวิทยาลยักําหนด 

= 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ 

ความสามารถดานดิจิทัล 
× ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบ 

วัดความสามารถดานดิจิทัลท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 

หรือตามเกณฑ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ตัวช้ีวัด ๓ รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบวัดสมรรถนะทักษะการใชภาษาอังกฤษผานเกณฑตาม

มาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  เ พ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏไดสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช

ภาษาอังกฤษของผูสําเร็จ การศึกษาชั้นปสุดทายของนักศึกษาท่ัวไปและนักศึกษาครูผานเกณฑตามมาตรฐาน 

CEFR หรือเทียบเทา มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท้ังดานความสามารถการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

และการทํางานไดเหมาะสมตามเกณฑ มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ 
 

  มาตรฐาน CEFR หมายความถึง มาตรฐานสากลท่ีใชอธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา 

( Common European Framework of Reference for Languages) ท่ี ใ ช สํ า ห รั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

และการประเมินในการเรียน ภาษาอังกฤษท่ีบอกถึงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษท้ัง ๔ ทักษะ 

ไดแก ทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน 
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 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผาน 

เกณฑการทดสอบความรู 

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

= 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู 

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
× ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับการทดสอบความรู 

ความสามารถดานภาษาอังกฤษท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบวัดสมรรถนะทักษะการใชภาษาอังกฤษผานเกณฑ 

ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 
 

ตัวช้ีวัด ๔ รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

หรือการใชเทคโนโลยี ท้ังภายในประเทศและตางประเทศในแตละชั้นป 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  มหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะสําคัญของบัณฑิตไวดังนี้ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี 

และมีความเปนไทย” หนึ่งในคุณลักษณะท่ีสําคัญดังกลาว คือ ทักษะสื่อสารดี เปนสิ่งสําคัญท่ีมหาวิทยาลัย

จะตองจัดกิจกรรมสงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะสื่อสารท้ังทางดานภาษาไทย และ

ภาษาตางประเทศ โดยเปดโอกาส ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม โครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะ

สื่อสารของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ภายนอก ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

 สูตรการคํานวณ :  

  ๑. รอยละของนักศึกษามีสวนรวมในการใชทักษะสื่อสารดานภาษาไทย 

รอยละจํานวนนักศึกษาท่ีมีสวนรวม 

ในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  

หรือการใชเทคโนโลยี 

ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 

= 

จํานวนนักศึกษา 

ท่ีเขารวมโครงการ กิจกรรม 

× ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

  

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของนักศึกษาท่ีมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะการ

สื่อสาร  หรือการใชเทคโนโลยีในแตละชั้นป 
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ตัวช้ีวัด ๕ รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกระบวนการบมเพาะของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางอัตลักษณในแตละชั้นป 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด  

  กระบวนการบมเพาะของมหาวิทยาลัยนักศึกษาเพ่ือสรางอัตลักษณ หมายถึง กระบวนการ/

กิจกรรม ท่ีแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ ๓ ประการ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา อันไดแก ๑) จิตสาธารณะ 

หมายถึง โครงการ กิจกรรมท่ีแสดงถึงความรวมมือการทําประโยชนตอสังคมสวนรวมอันแสดงถึง 

ความมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพ่ือลดปญหาเกิดข้ึนในสังคมอันเปนหลักในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ไดแก กิจกรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัดพลังงาน และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการรักษา ประโยชนของสวนรวม ๒) ทักษะสื่อสารดี หมายถึง โครงการ กิจกรรมท่ีแสดงถึง

การสงเสริมความสามารถ การใชทักษะภาษาในการสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และถูกตองตามกาลเทศะ 

ตลอดจนสามารถใชทักษะ เทคโนโลยี การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ๓) มีความเปนไทย หมายถึง 

โครงการ กิจกรรมท่ีแสดงถึงความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทยมีความกตัญ ูกตเวทีการ

แสดงออกแบบไทยดานกิริยามารยาท  แตงกาย ถูกตองตามกาลเทศะ มีความเปนสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย 

 

 สูตรการคํานวณ :  

  ๑. ดานจิตสาธารณะ 

รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขา 

รวมโครงการในดานจิตสาธารณะ = 
จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการดานจิตสาธารณะ 

× ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดตามเปาหมายโครงการ 

 

  ๒. ดานทักษะสื่อสารด ี

รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขา 

รวมโครงการในดานทักษะสื่อสารด ี = 
จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการดานทักษะสื่อสารดี 

× ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดตามเปาหมายโครงการ 
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  ๓. มีความเปนไทย 

รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขา 

รวมโครงการในดานทักษะสื่อสารดี = 
จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการดานมีความเปนไทย 

× ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดตามเปาหมายโครงการ 

 

  ๔. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการตามอัตลักษณ 

คาเฉลี่ยรอยละของนักศึกษาท่ีเขา 

รวมโครงการตามอัตลักษณ = 
รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการตามขอ ๑ – ๓ 

 

๓ 

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกระบวนการบมเพาะของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางอัตลักษณ 

ในแตละชั้นป  ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ ในแตละชั้นป 

 

ตัวช้ีวัด ๖ รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกันเพ่ือใหการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบท

ของแตละมหาวิทยาลัยน าไปสูผลสัมฤทธิ์ ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร  

  ๑. การพัฒนาทองถิ่น สรางสรรค  คุณภาพทองถ่ินและสังคมอยางยั่ งยืนขับเคลื่ อน 

คุณภาพการวิจัย  การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ศิลปะวัฒนธรรม 

  ๒. การผลิตและพัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ และมี

จิตวิญญาณ ความเปนครูท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

  ๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย คุณภาพบัณฑิต 

การจัดการเรียน การรู สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 

ระบบฐานขอมูล การใชทรัพยากรรวมกัน การพัฒนาเครือขายในพ้ืนท่ี และสรางธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เปนสถาบัน ท่ีผลิ ตบัณ ฑิต ท่ี มี อัตลั กษณ มี คุณภาพ มีสมรรถนะและ เปนสถาบั นหลั ก 

ท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 
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 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

= 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการยุทธศาสตร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
× ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของแตละคณะ 

  

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ตัวช้ีวัด ๗ ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ หมายถึง การใชสาธารณะสมบัติอยางรับผิดชอบ 

และการเคารพสิทธิ ในการใชสาธารณะสมบัติของผูอ่ืน รวมถึงมีสวนรวมหรือแสดงออกใหเห็นถึงการทํา

กิจกรรมท่ีเปนประโยชน ตอสวนรวม ตัวอยางการมีจิตสาธารณะ เชน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัด พลังงาน และการรักษาประโยชนสวนรวม 

 

 สูตรการคํานวณ : 

คาเฉลี่ย 

การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ทุกคณะ วิทยาลัย 

= 

ผลรวมของพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะท่ีไดจากการประเมิน 

ตนเองของนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา ในทุกคณะ ทุกวิทยาลัย 
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน  

  คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะไดจากการประเมินตนเองของนักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับนอยมาก  

คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับนอย  

คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับมาก  



๘๐ 
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คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับมากท่ีสุด 

ตัวช้ีวัด ๘ ระดับพฤติกรรมความเปนไทยของนักศึกษา 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  ระดับพฤติกรรมความเปนไทยของนักศึกษา  หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรม 

โครงการดานความเปนไทย ของมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม รวมถึงพฤติกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

หรือมีความเปนไทย เชน การแตงกาย  มารยาทความเปนไทยและมารยาทสากล ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ 

ของมหาวิทยาลัย 

 

 สูตรการคํานวณ : 

คาเฉลี่ยพฤติกรรมความเปนไทย = 

ผลรวมของคาการประเมินพฤติกรรมความเปนไทยของนักศึกษา 

จากอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมทุกคณะหรือ 

วิทยาลัย และเจาหนาท่ีของหนวยงานภายในท่ีใหบริการนักศึกษา  

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน   

  คะแนนเฉลี่ ยพฤติกรรมความเปนไทยไดจากการประเ มินตนเองของนัก ศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา ผูใชบัณฑิต ทุกคณะ หรือวิทยาลัย คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเปนไทยระดับนอยมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๑.๘๑ – ๒.๕๙  หมายถึง มีพฤติกรรมความเปนไทยระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเปนไทยระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเปนไทยระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเปนไทยระดับมากท่ีสุด 
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ตัวช้ีวัด ๙ รอยละอัตราการมีงานทําของบัณฑิต ท่ีทํางานในองคกรหรือสถานประกอบการหรือสามารถ

ประกอบอาชีพไดเอง 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การมีงานทําของบัณฑิต ท่ีทํางานในองคกรหรือสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบ

อาชีพไดเอง การมีงานทํา การประกอบอาชีพท่ีสรางงานไดเอง เปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากการ

จัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรวิชาชีพ มุงเนนการเตรียมกําลังคนท่ีมีคุณภาพเขา

สูตลาดแรงงาน ผลิต กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของสังคม โดยพิจารณาจากการมีงานทํา 

การสรางงานเอง หรือการศึกษาตอ ภายใน ๑ ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา

ในปการศึกษานั้น 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา  

สรางงานเองได หรือศึกษาตอ 

ภายใน ๑ ปหลังสําเร็จการศึกษา 

= 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 

สรางงานเองได หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป  

หลังสําเร็จการศึกษา × ๑๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

หมายเหตุ   การคํานวณคารอยละไมนําบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลว 

แตไมไดเปล่ียนงานมาพิจารณา  
  
 เกณฑการประเมิน 

  รอยละอัตราการมีงานทําของบัณฑิต ท่ี ทํางานในองคกรหรือสถานประกอบการ  

หรือสามารถประกอบอาชีพไดเอง ภายใน ๑ ปหลังสําเร็จการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด ๑๐ ระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

มีอัตลักษณเหมาะสมแหงยุคศตวรรษท่ี ๒๑ (SMART Student or Learner) มีทักษะการใชชีวิต

และการใชเทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัย 

จะตองผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจ 

ความพึงพอใจ ของผูใชบัณฑิต โดยกําหนดกรอบการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  (Thai Qualiftions Framework for Higher Education: TQF)  ซ่ึงไดมีการกําหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.๒ ครอบคลุมผลการเรียนรู  ๖  ดาน คือ 
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๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) ดานความรู  ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ ๖) ดานทักษะการจัดการเรียนรู รวมถึงมีอัตลักษณบัณฑิต ตรงตามความตองการของมหาวิทยาลัย 

“มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเปนไทย” ตัวบงชี้นี้ จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ

ผูใชบัณฑิต พรอมมุงเนนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ในดานทักษะดานชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 

โดยเฉพาะทักษะการใชชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ 

 

 สูตรการคํานวณ : 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน 

  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และดานทักษะการใชชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอยมาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอย 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
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ตัวช้ีวัด ๑๑ รอยละของหลักสูตรท่ีมีเครือขายศิษยเกาหรือเครือขายองคกรวิชาชีพเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การจัดกิจกรรมของหลักสูตรท่ีมีเครือขายศิษยเกาหรือเครือขายองคกรวิชาชีพเขามามีสวน

รวมในการพัฒนา คุณภาพบัณฑิต เพ่ือการสงเสริมและชวยเหลือมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ เชน 

การเผยแพรองคความรู  การเปนคณะกรรมการบริหารหนวยงาน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ

ตาง ๆ รวมถึงการใหทุนการศึกษา และการรวมมือในกิจกรรมการใหความรูการแนะแนวการศึกษาท่ีเปน

ประโยชน ท้ังในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

 การคํานวณ : 

รอยละของหลักสูตรท่ีมีศิษยเกา 

เขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

คุณภาพบัณฑิต 

= 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีศิษยเกาเขามามีสวนรวม 

ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
× ๑๐๐ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของหลักสูตรท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่องในรอบ 

๑ ปการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด ๑๒ จํานวนกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธท่ีจัดข้ึนในรอบปเพ่ือขยายเครือขายและกิจกรรมความรวมมือ 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การจัดกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธเพ่ือขยายเครือขายและพัฒนาความผูกพันของศิษยเกา 

และการสนับสนุน ทุนการศึกษา และอ่ืนๆ รวมถึงมีการสรางชื่อเสียงใหกับศิษยเกาจากการเชิดชูเกียรติดวย

รางวัล หรือรูปแบบกิจกรรม ท่ีมีคุณคา อันจะนํามาซ่ึงความรัก ความผูกพันระหวางเพ่ือนรวมสถาบัน 

รุนพ่ีรุนนอง ตลอดจนการน ามาซ่ึงความรัก และความผูกพันท่ีมีตอสถาบันการศึกษา ตอไป  
  
  เกณฑการประเมิน 

  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธในรอบ ๑ ปการศึกษา ไมต่ํากวา ๓ ครั้ง 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

 

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล งบประมาณและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
และคลองตัว เพ่ือเปน SMART University มุงเนนหลักธรรมาภิบาล และยึดม่ันคานิยม
องคกรMORALITY 

 

 ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

๒. ระดับความสําเร็จของฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักดาน

การพัฒนาทองถ่ิน 

๓. ผลการประเมินความสําเร็จดานการบริหารจัดการบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาล  

๔. รอยละของประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

๕. รอยละของการมีรายไดสุทธิจากการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ี

เพ่ิมข้ึนตอป 

๖. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา อาจารยและบุคลากรใหยึด

ม่ันในคานิยมองคกร MORALITY 

๗. จํานวน ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงในแตละป 

๘. ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และ รับบริการท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด ๑ จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  มหาวิทยาลัยมีระบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มีความพรอมดานขอมูล 

ในการบริหารการตัดสินใจ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตาม

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย หมายถึง การจัดเก็บขอมูล ตามขอเท็จจริง  การรักษา การประมวลผล 

การรายงานและการนําเสนอขอมูล ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมลู เพ่ือการตัดสินใจอยางตอเนื่อง 

โดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดแก การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม และพันธกิจอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

  

 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนระบบฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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ตัว ช้ี วัด ๒ ระดับความสําเร็จของฐานขอมูลเ พ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก 

ดานการพัฒนาทองถ่ิน 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  มหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพรอมดานฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

และการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงตองมีการพัฒนาใหสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการเขาถึงขอมูลทองถ่ินในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองตอบสนองตอการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใชระบบ 

 

 เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักดานการพัฒนา

ทองถ่ินของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

๒. มีการปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความเปนปจจุบันและรองรับการใชขอมูลเพ่ือตอบสนองพันธ

กิจหลักดาน การพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

๓. มีระบบฐานขอมูลท่ีรองรับการจัดเก็บขอมูลทองถ่ินท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

๔. มีการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานฐานขอมูลทองถ่ินท่ีครอบคลุมพันธกิจหลักดาน

การพัฒนา ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

๕. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีสามารถ

รองรับการเขาถึงบน อุปกรณ Smart Device 

 

 เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ 
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ตัวช้ีวัด ๓ ผลการประเมินความสําเร็จดานการบริหารจัดการบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาล  

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  หลักธรรมาภิบาล เปนการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะ

นํามาปรับใชใน ภาครัฐมี ๑๐ องคประกอบ ไดแก ๑) หลักประสิทธิผล : ไดผลการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว

และใชงบประมาณอยาง คุมคา ๒) หลักประสิทธิภาพ : บริหารจดัการอยางเหมาะสม โดยใชทรัพยากร เทคนิค 

เครื่องมือ  และเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย ๓) หลักการตอบสนอง : สามารถ

ใหบริการท่ีตอบสนองกับความตองการ ของผูเก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ๔) หลักภาระรับผิดชอบ : 

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตาม เปาหมายท่ีกําหนด โดยสํานึกในความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

๕) หลักความโปรงใส : บริหารงานอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา มีขอมูลชัดเจน และตรวจสอบได ๖) หลักการมี

สวนรวม : บริหารงานโดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวน รวมในการตัดสินใจ เพ่ือการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย ๗) หลักการกระจายอํานาจ : มีการกระจายอํานาจสูหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัย ๘) หลักนิติธรรม : ใชอํานาจตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับในการ

บริหารดวยความเปนธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูเก่ียวของ ๙) หลักความ เสมอภาค : บริหารจัดการโดย

ยึดหลักความเทาเทียมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และ ๑๐) หลักความมุงเนน ฉันทามติ : บริหารงาน

มหาวิทยาลัยโดยเนนกระบวนการหาขอตกลงจากความคิดเห็นท้ังกลุมท่ีไดและเสียประโยชน 

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละ = 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

การบริหารจัดการบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาล 
× ๑๐๐ 

คะแนนเต็มท่ีไดจากการประเมินท้ังหมด 

 

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของผลการประเมินความสําเร็จดานการบริหารจัดการบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัด ๔ รอยละของประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจาย ภาพรวมจะใชอัตราการเบิกจาย

งบประมาณ แผนดินรายจายท่ีเบิกจายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนตัวชี้วัดความสามารถ

ในการเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 

 สูตรการคํานวณ : 

รอยละของประสิทธิภาพการเบกิจาย 

งบประมาณของมหาวิทยาลัย = 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีมหาวิทยาลัย 

เบิกจายในรอบปงบประมาณ 
× ๑๐๐ 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับ 

 

 เกณฑการประเมิน 

  การเบิกจายงบประมาณแผนดิน ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณนั้นๆ ของรัฐบาล 

 

ตัวช้ีวัด ๕ รอยละของการมีรายไดสุทธิจากการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ีเพ่ิมข้ึนตอป 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการ 

เพ่ือเนนชองทางในการพ่ึงพาตนเองกอใหเกิดรายไดและพัฒนาดานการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน 

แกชุมชนและทองถ่ินเปนการนําองคความรูไปสูกระบวนการปฏิบัติจริงและเกิดผลลัพธท่ีเพ่ิมพูนใหกับ

มหาวิทยาลัย 
  

 สูตรการคํานวณ :  

รายไดสุทธิจากการใหบริการทางวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ีเพ่ิมข้ึนตอป = 
รายไดสุทธิจากบริการ 

ทางวิชาการปปจจุบัน 
- 

รายไดสทุธิจากบริการ 

ทางวชิาการปท่ีผานมา 
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 นํามาคิดรอยละ 

รอยละของรายไดสุทธิจากการ 

ใหบริการทางวิชาการ = 

รายไดสุทธิจากการใหบริการทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ีเพ่ิมข้ึนตอป 
× ๑๐๐ 

รายไดสุทธิจากบริการทางวิชาการปท่ีผานมา 

  

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละของการมีรายไดสุทธิจากการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ี

เพ่ิมข้ึนตอป 

 

ตัวช้ีวัด ๖ จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา อาจารยและบุคลากรใหยึดม่ันใน

คานิยมองคกร MORALITY 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  มหาวิทยาลั ย มีการ กํ าหนดคานิ ยมหลัก เ พ่ือความ เปน  “บานแหงความสํ า เ ร็ จ 

บานสมเด็จเจาพระยา”  ไววา “คานิยมองคกร MORALITY” ตัวอักษรแตละตัวมีความหมาย ดังนี้ 

   M Moral   - คุณธรรมประจําใจ 

     O Orderliness  - วินัยประจําตน 

   R Responsibility  - เปยมลนรับผิดชอบ 

   A Adoration  - มอบใจใหองคกร 

   L Loveliness  - เอ้ืออาทรแบงปน  

   I Innovation  - สรางสรรคความรูใหม 

   T Teamwork  - รวมใจพัฒนา 

   Y Yield   - นําพาสูความสําเร็จ 

  ซ่ึงการท่ีจะใหบุคลากรมี MORALITY เปนไปตามคานิยมองคกรของมหาวิทยาลัยไดนั้น ตอง

มีการสงเสริมและ สนับสนุนใหทุกหนวยงานปลูกฝงบุคลากรใหเกิดคานิยมท่ีเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว 

โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม อยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร   

  

 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนโครงการ หรือกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัด ๗ จํานวน ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงในแตละป 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให

ถูกตองและสอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและนําไปใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพตอการ

ปฏิบัติงาน  

 

 เกณฑการประเมิน 

  จํานวนขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัตท่ีิไดรับการพัฒนาปรับปรุง 

 

ตัวช้ีวัด ๘ ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และ รับบริการท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัย

จะตองดําเนินงานตามยุทธศาสตรและสนับสนุนการใหบริการอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และประชาชน 

ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจ ความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยให

มีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑมาตรฐานในการประเมินดังนี ้

   คาเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

   คาเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

   คาเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

   คาเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 สูตรการคํานวณ :  

  ระดับความพงึพอใจใหสํารวจโดยใชคะแนน  ๕ ระดับ  โดยใชสตูร ดังนี้ 

 

 ๑. คํานวณคาเฉลี่ยของผลสํารวจความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย = 
ผลรวมของคะแนน (คา Rating scale) 

 

จํานวนขอคําถาม 

 



๙๐ 
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 ๒. แปลงคาเฉลี่ยท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เปนรอยละความพึงพอใจ 

รอยละ = 
คาเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 

ระกับคะแนน เต็ม ๕ 

 

 เกณฑการประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

รอยละ ๕๐ – ๕๙ รอยละ ๖๐ – ๖๙ รอยละ ๗๐ – ๗๙ รอยละ ๘๐ – ๘๙ รอยละ ๙๐ – 

๑๐๐ 

 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอตอการสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

 ตัวช้ีวัด 

๑. รอยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และผูมีสวนไดสวนเสียในการ

บริการหองเรียนหอง ปฏิบัติ การและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

๒. รอยละคาเฉลี่ยของทุกหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของการเปน

สํานักงานสีเขียว (Green Office) 

๓. รอยละความพึงพอใจของผูรับริการในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ีและการ

ปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม 

 

ตัวช้ีวัด ๑ รอยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และผูมีสวนไดสวนเสียในการบริการ

หองเรียนหอง ปฏิบัติ การและสิ่งสนับสนุนการเรียนร ู

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียในการใหการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก 

การใหบริการหองเรียน หองปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา 

การซอมบํารุง รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ภายในอาคารตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผูมีสวนไดสวน

เสียท้ังภายในและภายนอกท่ีเขามารับ บริการไดใชประโยชนมากท่ีสุด 

 

  

 



๙๑ 
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 สูตรการคํานวณ : 

คาเฉลี่ย = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

 

จํานวนขอคําถาม 

 

 นําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจในการบริการ หองเรียน หองปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุน

การ เรียนร ู(คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ ดังนี้ 

รอยละ = 
คาเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 

ระกับคะแนน เต็ม ๕ 

 

 เกณฑการประเมิน 

  การสํารวจความพึงพอใจในการบริการ หองเรียน หองปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จากผูใชบริการ ไดแก นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีรอยละความพึงพอใจ 

ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

 

ตัวช้ีวัด ๒ รอยละคาเฉลี่ยของทุกหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของการเปน 

สํานักงานสีเขียว (Green Office) 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การใชทรัพยากรและพลังงานถือเปนหนึ่งในข้ันตอนการดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว 

(Green Office) และมีความสําคัญเปนอยางมากในการดําเนินการภายในสํานักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในเรื่องของการใชทรัพยากร กระดาษ ซ่ึงถือไดวามีการใชในปริมาณมากในแตละวัน ดังนั้นจึงตองมี 

การกําหนดแนวทางการใชทรัพยากรอยาง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการเกิดของเสียจากกิจกรรม

ดังกลาว 
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 สูตรการคํานวณ : 

คาเฉลี่ย = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

 

จํานวนขอคําถาม 

  

 นํานําคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินวิธีการเลือกใชและประหยัดกระดาษในสํานักงาน (คะแนนเต็ม ๕) 

มาแปลงคา เปนรอยละ ดังนี้ 

รอยละ = 

คาเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 
ระกับคะแนน เต็ม ๕ 

  

 เกณฑการประเมิน 

  รอยละคาเฉลี่ยการสํารวจวิธีการเลือกใชและประหยัดกระดาษในสํานักงาน 

 

ตัวช้ีวัด ๓ รอยละความพึงพอใจของผูรับริการในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ีและการปรับปรุง 

ภมิูทัศน สภาพแวดลอม 

 คําอธิบายตัวช้ีวัด 

  การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม หมายถึง 

การวางแผนการใช อาคารสถานท่ีใหเกิดประโยชน มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอเพ่ือสนับสนุนตอ 

การจัดการเรียนการสอน  เชน ความพรอมของหองเรียน ตลอดจนอุปกรณภายในหองเรียนมีประสิทธิภาพ

พรอมใชงาน รวมถึงการปรับปรุงภูมิ ทัศนสภาพแวดลอม เพ่ือสงเสริมสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย และ

สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแกนักศึกษา และบุคลากร 

 

 สูตรการคํานวณ : 

คาเฉลี่ย = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

 

จํานวนขอคําถาม 

  

  



๙๓ 
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 นําคาเฉลี่ ยของคะแนนประเ มินความพึงพอใจในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี 

และการปรับปรุง ภูมิทัศนสภาพแวดลอม (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคาเปนรอยละ ดังนี้ 

รอยละ = 
คาเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 

ระกับคะแนน เต็ม ๕ 

 

 เกณฑการประเ มิน การสํ ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี   

และการปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอม จากผูใชบริการ ไดแก นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และ

บุคคลภายนอก โดยมีรอยละความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
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