
  



ค ำน ำ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับตาม
แนวทางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยน าผลการรายงานทบทวนงานนโยบาย (Retreat) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาด าเนินงานปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และพันธกิจของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ผ่านการระดมความคิดเห็นของอาจารย์จากการ
ประชุมแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๘) 
 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้จะเป็นกรอบ
แนวทางให้สาขาวิชาด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งนี้  ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส าเร็จได้เป็นอย่างดี  

 
      
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน 
      กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



ข 
 

สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
     ค ำน ำ  ก 

สำรบัญ  ข 
บทที่ ๑  บทน ำ ๑ 

 ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ 
 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ๑ 

บทที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔ 

 หลักการและเหตุผล ๔ 
 วัตถปุระสงค์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๕ 

 กระบวนการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และความ
เชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 

๖ 

 การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ๗ 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๘ 

 ปรัชญา ๘ 

 คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย ๘ 

 ปณิธาน ๘ 

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๘ 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิต ๙ 
 วิสัยทัศน์ ๙ 
 พันธกิจ ๙ 
 ค่านิยมร่วม ๙ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๑๐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู  
การวิจัย และนวัตกรรม 

๑๓ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

๑๖ 



ค 
 

 สำรบัญ (ตอ่)  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๒๐ 

บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๔ 

 ปรัชญา ๒๔ 
 คติพจน์ประจ าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒๔ 
 ปณิธาน ๒๔ 
 เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๒๔ 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิต ๒๔ 
 วิสัยทัศน์ ๒๔ 
 พันธกิจ ๒๕ 
 ค่านิยมร่วมองค์กร ๒๕ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 

(SWOT Analysis) 
๒๕ 

บทที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒๗ 
 ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒๗ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๒๗ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

๓๒ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๔๒ 

ภำคผนวก รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ๔๗ 
 รายละเอียดตัวชี้วัด ๔๗ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ

การพัฒนาท้องถิ่น 
๔๘ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

๕๖ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๘๒ 

 



๑ 

 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ภายใต้กรอบและแนวคิดท่ีส าคัญคือ การพัฒนาให้คณะเป็น “คณะที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งเน้นในการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ภายในวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยน าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
๑. ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูเดิมได้ถูกยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ ตามนโยบายขยายโอกาสทาง
การศึกษาเ พ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตคุณวุฒิ อ่ืนๆ นอกเหนือจากการผลิตบุคลากรทางการศึกษา  
เพียงอย่างเดียว ผลจากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีโครงการจัดตั้งคณะ
วิชาขึ้น ๔ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยศาสตร์ทางด้านของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมได้ถูกรวมอยู่ภายใต้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีโครงสร้างการ บริหารงานระดับภาควิชาแบ่งออกเป็น 
๒ ภาควิชา  คือ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากพันธกิจของการพัฒนาประเทศ 
ฉบับที่ ๑ - ๑๑  กระบวนการพัฒนาส่วนใหญ่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักโดยมุ่งที่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งประเด็นการพัฒนา
ภายใต้ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  ท าให้มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมในสายของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นจ านวนมาก นับแต่ปี ๒๕๕๒ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพ้ืนฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ นี้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเพ่ือให้การด าเนินงานของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา  
ส าหรับวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

 

  



๒ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

๑. เ พ่ือก าหนดยุทธศาสตร์  เปูาหมาย กลยุทธ์  และแนวทางการด าเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. เ พ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 

๓. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

๔. เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการบริหารงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๕. เพ่ือให้ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และของมหาวิทยาลัยใช้
ประโยชน์ส าหรับการก าหนดนโยบายและแผนงานให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้างการบริหารโดยแบ่งตามภาควิชา  
ดังภาพที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารและ
แผนงบประมาณ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและ
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
 

ส านักงานคณบดี ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
- หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
- หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
- หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
- หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 
- หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน 

- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานวิชาการ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานวิจัย 

- คณะกรรมการอ านวยการคณะฯ 
- คณะกรรมบริหารคณะฯ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานพัสดุและการเงิน 

- งานประกันคุณภาพ 
- งานกิจการนักศึกษา 
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บทที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ
บริหารจัดการ องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมี
ส่วนร่วม ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับสถานภาพ ภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
องค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปฏิบัติภารกิจส าคัญของความ
เป็นสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการเป็นแหล่ง ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา  ประเทศ การด าเนินงาน
ดังกล่าวจะสะท้อนภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็น  ในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่ องตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๔ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาลและก าหนดแนวทาง การด าเนินงานพร้อมงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลงาน ประกอบ
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ได้สิ้นสุดระยะลงแล้ว ดังนี้ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบาย รัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องเชื่อมโยง  กับค าแถลงการณ์นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา (ลงวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายการศึกษา [นโยบาย 
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕] กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ การก าหนดนโยบาย Reprofiling ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตลอดจนนโยบาย  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) [ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] และยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยส าหรับหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา  มหาวิทยาลัยและแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพ้ืนฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบ 
และจัดให้ มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้น าข้อมูลผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้ในการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้อีกด้วย 
 
๒.  วัตถุ ประสงค์ กา รพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มหา วิทยาลั ย ร าชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ได้มุ่งเน้นการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นเลิศ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  
การแข่งขันและสร้างความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้ 

 ๑. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นบนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญ 
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และให้การ
พัฒนา อุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 
 ๒. เพ่ือก าหนดเปูาหมายร่วมกันของแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรมีแรง 
บันดาลใจมีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่
ความส าเร็จ 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานในระดับ
คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ส านัก สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 ๔. เพ่ือยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตในสาขาที่มี  
ความเชี่ยวชาญเพ่ือความเป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน  
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 ๕. เพ่ือให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 ๖. เพ่ือให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและผลงานของส่วนงาน 
ให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 
๓. กระบวนการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 

 การทบทวนและจั ดท า แผนยุ ทธศาสตร์ มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีหลักการส าคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์ฯ และการร่วมคิด ร่วมท าอย่างเป็นระบบ ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาแผน
ต่าง ๆ มีดังนี้  
 ๑. รับมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. น าข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย มาประกอบการใช้ใน 
การพัฒนา แผนยุทธศาสตร์  
 ๓. ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก  
 ๔. รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของมหาวิทยาลัย  
 ๕. ประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ  
 ๖. เสนอข้อมูล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
 ๗. ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ   
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และ
ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ  
 ๘. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
 ๙. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานให้
เป็นไป ตามเปูาหมาย  
 ๑๐. จัดท าแผนในลักษณะต่าง ๆ อาทิ ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ๒) แผนบริหารความเสี่ยง 
๓) แผนพัฒนา วิชาการ ๔) แผนพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของบัณฑิต ๕) แผนบริการวิชาการสู่
สังคมเพ่ือการพัฒนา ท้องถิ่น ๖) แผนเร่งรัดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่๗) แผนพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออาเซียน และนานาชาติ ๘) แผนพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๙) แผนกลยุทธ์ทาง
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การเงิน ๑๐) แผนการบริหารจัดการ รายได้และสิทธิประโยชน์ ๑๑) แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสาร ๑๒) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓) แผนพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และ ๑๔) แผนพัฒนา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น เลิศ ซึ่งก าหนดให้มีลักษณะเป็นแผนระยะยาว ๕ ปี และ
แผนประจ าปี อีกทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติ ราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณในระดับ
หน่วยงาน เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 
๔. การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 เพ่ือความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมอบหมาย
ภารกิจ แก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  
 ๑. โดยสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานและเน้นการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายใน
ลักษณะ คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ๒. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้  
หน่วยงานด าเนินงานภายใต้แนวทางการด าเนินงานและเปูาหมายที่ก าหนด โดยในการอนุมัติงบประมาณ เพ่ือ
ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ จะต้องเป็นโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปสู่ความส าเร็จ  
 ๓. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดของการด า เนินงานอย่างชัดเจน 
เพ่ือการติดตามผล เมื่อคณะและหน่วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงานและผ่านการอนุมัติแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะ วางระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
 ๔. หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แผนงานต่าง ๆ  
บรรลุตาม วัตถุประสงค์ 
 ๕. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และ
สิ้นสุดปีงบประมาณ ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์ พร้อมทั้ง สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการด าเนินงานรายงานต่อกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงาน 
โดยด าเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือประเมินว่าคณะและหน่วยงาน
ด าเนินการได้บรรลุตามเปูาหมาย ที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการด าเนินการนั้น สนับสนุนให้บรรลุเปูาประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้รับ จากการติดตามประเมินผลจะน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงาน
ให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูล ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเปูาหมาย 
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กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร และบริบท ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือก าหนดนโยบาย
และแนวทางในการบริหารต่อไป 
 
๕. ประโยชน์ที่ ได้รับจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ฉบับปรับปรุง ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย สามารถน าไป สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
ในสังคมไทยและสังคมโลก เหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓. เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นเลิศ 
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน  
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 ๔. เพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับ ดังนี้ 
 
๖. ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 
๗. คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย 

สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” 

๘. ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้

และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  
มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 
๙. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม และน าองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 



๙ 
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๑๐. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่ อสาร  

การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย และเข้าใจหลักสากล 
 

๑๑. วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 
 

๑๒. พันธกิจ 
๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

๑๓. ค่านิยมร่วม 
มหาวิ ทยาลั ย ร า ชภั ฏ บ้ านสม เด็ จ เ จ้ า พระย า  ก าหนดค่ านิ ยมหลั ก เ พ่ื อคว าม เป็ น 

“บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้ 

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



๑๐ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในการจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าหมาย  
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 
๑. มีฐานข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่บริการ 
๒. มีเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
๓. มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี เป็นพลเมืองดีเข้าใจสิทธิและ

หน้าที่ของตนเอง 
๕. ชุมชนและท้องถิ่นท่ีรับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๖. มีผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  หรืองาน

สร้างสรรค์ 
๗. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและ

จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
 

  



๑๑ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
(BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาเครื่องมือจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพ่ือให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นท้ังการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 
๓. น าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการ

สอนหรือการวิจัย 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อม

ส าหรับการท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

สุขภาวะและปูองกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพ่ึงพาตนเอง 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๒. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชนน าความรู้ทางวิชาการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๓. ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา เพ่ือ
น ามาด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ า 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมแก่ชุมชน 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๑๒ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความ
ความม่ันคงเข้มแข็งและย่ังยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการ
แนวพระราชด าริสู่การขับเคลื่อนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือเกิดการสร้างงานและ 
สร้างรายได้ 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 

๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๓. ร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่น าทุนทางวัฒนธรรม 
มาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมปิัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่

ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิต
ใหม่(New Normal) 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 

  



๑๓ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 

เป้าหมาย  
๑. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมบูรณ์ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  
มีพ้ืนฐานชีวิต ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย)  
เพ่ือการถ่ายทอด และบ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย  

๒. การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครู  
๓. การพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  

(New Normal)  
๔. ศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครูได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
๕. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  

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

เพ่ือให้มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
๔. ศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
๕. โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนร ู้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต ด้วย School Integrated 
Learning ให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
คุณลักษณะ ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท ามีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี  

 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรท า
หน้าที่พัฒนาหลักสูตรและควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 

๒. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย  School 
Integrated Learning เพ่ือให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมี
คุณลักษณะ ๔ ประการ 



๑๔ 
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๓. พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
ในแต่ละหลักสูตร 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน การร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู และหา
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ครุสภา และการจัดหาแหล่งงาน
รองรับ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู 

ให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการตาม
พระราโชบายรัชกาลที่  ๑๐ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท ามีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบและกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๒. พัฒนากระบวนการในการส่งเสริมศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของความเป็นครูในยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพ่ือด าเนินการพัฒนาครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ภายใต้กรอบ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา” สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบ
โครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูไปอบรมเพ่ิมทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องกับองค์กรที่
เชี่ยวชาญในทักษะด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 



๑๕ 
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๓. สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ไปเผยแพร่ในเวที ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่ ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้ เป็นแบบอย่าง ในด้าน 
การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่งและเป็นสุข 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลอง
ปฏิบัติการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
  



๑๖ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคง
ให้กับท้องถิ่น  

๒. อาจารย์มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ

คุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
๔. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
๕. เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็งท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ 
สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

๒. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและจัดล าดับ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิง พ้ืนที่ 
ที่มีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทสู่การเปลี่ยนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๕. อาจารย์และบุคลากร มีความเชี่ ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ  
มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
มีความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 

 
  



๑๗ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 
หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 
๔. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ

สากลในศตวรรษที่ ๒๑ และการพ่ึงตนเอง 
 

แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืน ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของ
ประชาชน 
 

  



๑๘ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐาน
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองาน

ลักษณะอ่ืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่  ๓ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ 
ที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความม่ันคง 
ยั่งยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เ พ่ือสร้างความมั่นคง ยั่ งยืน 
(Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ
งานอ่ืน ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานอ่ืน ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก 

๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

 



๑๙ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ  
มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ
การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
การใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพ่ือการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพาตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ  
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  



๒๐ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา 
เพ่ือท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงยั่งยืนให้กับประเทศ 

๒. ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะบ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ล่ อ ง ตั ว มุ่ ง เ น้ น 
การสร้างธรรมาภิบาล มีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 

๑. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ มีความก้าวหน้า
และมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) 

๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศและมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
สื่อสารข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งเอ้ืออ านวยสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรองรับการเป็น SMART 
University 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้ 
๗. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

พร้อมเผยแพร่ขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชา  สมุนไพรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG 
Model) และการสร้างเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

 
  



๒๑ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนา สนับสนุน และส่ ง เสริมให้อาจารย์  บุคลากร นักศึกษา และศิษย์ เก่ า  
ได้แสดงศักยภาพโดยเข้าร่วม แข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์
ที่เก่ียวข้องทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

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

 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 

๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค์กรให้มีความทันสมัย ทั่วถึงและทันต่อกา ร
เปลี่ยนแปลง 

๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก  
และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

  



๒๒ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล
และยึดมั่นค่านิยมองค์กร MORALITY 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้
ข้อมูลในระดับประเทศ 

๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 

๔. วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่า โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 

๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการ

สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่และพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ  
เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

 



๒๓ 
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กลยุทธ์ ที่  ๕  พัฒนาศู นย์ การศึ กษา อู่ทองทวารวดี  ให้ เป็ นศู นย์ การ เรี ยนรู้ ส มุนไพร  
ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม    

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูง
วัย และประชาชนทั่วไป 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา  
และการสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    

๓. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
และภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนา 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  
และเผยแพร่ให้บริการชุมชนท้องถิ่น 
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บทที่ ๓ 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑. ปรัชญา 

สร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนาบัณฑิต ด้วยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

๒. คติพจน์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา 
 

๓. ปณิธาน 
สร้างบัณฑิต ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

๔. เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
บัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ ๒๑  

จิตสาธารณะ และพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติ งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิชาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓. มีทักษะการเรี ยนรู้  ทักษะทางปัญญา และความคิดริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์  ในการพัฒนางาน 

และการแกป้ัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวในการ

ปฏิบัติงานสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
๕. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม  
 

๖. วิสัยทัศน์ 
ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต 
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๗. พันธกิจ 
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัย และทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ คุณธรรมและมีจริยธรรม 
๒. ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลิตผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น 
๓. มุ่งให้บริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แก่ชุนชนและท้องถิ่น เพ่ือ

เสริมสร้างความแข็งแรง ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. มุ่งการบริหารจัดการ ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 

 
๘. ค่านิยมร่วมองค์กร 

E =  Excellence  สู่ความเป็นเลิศ 
I = Innovation  สร้างสรรค์นวัตกรรม 
T =  Team work   การท างานร่วมกัน 
S = Success  มุ่งสู่ความส าเร็จ 

 
๙. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 

 
  การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) 
๑)  มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม 
๒)  มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง 
๓)  มีการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
๔)  มีความทันสมัยของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และสิ่งอ านวยความสะดวก 
๕)  สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๖)  ท าเลที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๑) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีจ านวนน้อย 
๒) มีผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อย 
๓) จ านวนงานวิจัยต่อกับจ านวนอาจารย์น้อยกว่าเกณฑ์ 
๔) อาจารย์ต้องท างานธุรการสาขา ไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก 
โอกาส  (Opportunities) 

๑) ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒) มีทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 
๓) หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๔) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
๕) มีหลักสูตรสหกิจศึกษา 

อุปสรรค  (Threats) 
๑) จ านวนประชากรเกิดน้อย ส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาของคณะฯ 
๒) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
๓) ระบบการรับนักศึกษาไม่เอ้ืออ านวยต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๔) มีอัตราการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นน าสูง 
๕) สภาพพ้ืนที่รอบข้างมหาวิทยาลัยแออัด บรรยากาศไม่น่าเรียน 
๖) งบประมาณที่ถูกจัดสรรน้อย เนื่องจากเป็นคณะที่อยู่นอกโครงสร้างของการบริหารของ

มหาวิทยาลัย 
๗) การขยายตัวของระบบการจัดการเรียนการสอนนอกระบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
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บทที่ ๔ 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดท ายุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ประกอบด้วยทั้งหมด ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมาย กลยุทธ์  และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ๕ ด้าน ดังนี้  

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

 
ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 

๑. มีฐานข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่บริการ 
๒. มีเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
๓. มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี เป็นพลเมืองดี เข้าใจสิทธิและ

หน้าที่ของตนเอง 
๕. ชุมชนและท้องถิ่นท่ีรับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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๖. มีผลงานที่ แสดงถึ งองค์ความรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
หรืองานสร้างสรรค์ 

๗. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาเครื่องมือจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพ่ือให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นท้ังการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 
๓. น าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อม

ส าหรับการท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

สุขภาวะและปูองกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพ่ึงพาตนเอง 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย 

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

๑ มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพ 
สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน) เพื่อ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ 
ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

๑ ๑ ๑ - คณะ 
- วิทยาลัย 
- บัณฑิต 
- วิทยาลัย 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ส านักคอมพิวเตอร ์
- ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

๒ จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่ นของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ 

๒๗ ≥๔๐ ≥๕ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓ จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน 
แ ล ะ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ที่ ร่ ว ม มื อ กั บ

จ านวน
ภาคี

๗ ≥๗ ≥๑ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี



๒๙ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย 

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

มหาวิทยาลัย ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนท่ี
บริการ 

เครือข่าย อุตสาหกรรม 

๔ อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ/ป ี

 

๓๑ ≥๑๕ 

 

๔ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๕ จ า น วน โค ร ง ก า รที่ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

๘ ≥๑๑ ๑ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖ จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่
ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบ
ความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้
จาก มหาวิทยาลัย 

จ านวน
วิสาหกิจ
ชุมชนผู้
ประกอบ 

การ 

๖ ≥๔ ๑ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๗ จ านวนงานวิ จั ย นวั ตกรรม ผลงาน
สร้ างสรรค์ ที่ ไ ด้ จากการบู รณาการ 
องค์ความรู้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน
ผลงาน 

๑๐ ≥๑๐ ๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๘ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิด
จากการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการ
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น แ บ บ ใ ห้ เ ป ล่ า  ( ใ ช้
งบประมาณแผ่ นดิ นและ เ งินบ า รุ ง
การศึกษา) 

จ านวน
หลักสตูร 

๑๕ ≥๒๐ ๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๙ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิด
จากการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบก่อให้ เกิดรายได้ 
(งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 

จ านวน 
หลักสตูร 

๘ ≥๑๐ ๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
  



๓๐ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๒. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชนน าความรู้ทางวิชาการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๓. ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา เพ่ือ
น ามาด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ า 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

๑ จ านวนภาคี เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่ วยงานภาครั ฐและ เอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาชุมชน 

จ านวน
เครือข่ายที่ลง

นามความ
ร่วมมือ 

๑๕ 

 

≥๓๐ 

 

๑ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒ จ านวนโครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนและท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ ๕ 

 

≥๗ ๑ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

 

 

  



๓๑ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเปูาหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 โครงการรอง 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สถาน

ประกอบการ และผู้ประกอบการใหม ่  



๓๒ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
ที่อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคัญในการสร้างความ
มั่นคงให้กับท้องถิ่น  

๒. อาจารย์มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ

คุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
๔. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
๕. เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็งท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ
และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

๒. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและจัดล าดับในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ ที่มีคุณภาพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทสู่การเปลี่ยนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๕. อาจารย์และบุคลากร มีความเชี่ ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ  
มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
มีความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 
 



๓๓ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable) 

 
แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 
หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่างๆ 
๔. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ

สากลในศตวรรษที่ ๒๑ และการพ่ึงตนเอง 
 

แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืน ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของ
ประชาชน 

  



๓๔ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ 
(๒๕๖๔) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

ตัวช้ีวัดมาตรฐาน 

๑. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย 
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละ ๙๐.๙
๑ 

≥๖๐ ๘ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจ ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓ ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสว่นร่วม
ในการสร้างนวัตกรรม หรือโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ร้อยละ N/A N/A ๒ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๔ ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการ
เรียนรู้แบบ active learning  โดยใช้สื่อ
ดิจิทัลเป็นฐาน (Digital Based Education) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๕ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเพิ่มเติมใน
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

ร้อยละ N/A ≥๖๐ ๑๐ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖ จ านวนหลั กสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้ น 
(Reskill / Upskill / Newskill) หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non degree) และ
ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อ
พัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศและ
นักศึกษานานาชาติ สู่การ มีงานท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการท างานใน
อนาคต  

จ านวนหลักสตูร N/A ≥๑๕ ๑ - คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

  



๓๕ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองาน

ลักษณะอ่ืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

๑ ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการหรือ
วิชาชีพเฉพาะ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐ ๘๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒ ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ๘๔.๔๓ ๘๖ ๘๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ ๔๓.๑๕ ๕๑.๒๘ ๕๑ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ ๓๒.๖๕ ๓๓.๒๑ ๓๔ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ ๒๒.๕๓ ๓๐ ๒๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับ
ในความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ 
การศึกษา และสังคม 

ร้อยละ N/A N/A ๑๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ:  

๑. อาจารย์ หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งที่
จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 



๓๖ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

๒. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ที่จ าแนกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
(คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) มี ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ งานวิจัย 

กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ประกอบด้วย ๑) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ๒) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ ๓) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ๔) กรณีศึกษา (Case Study) ๕) งาน
แปล ๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟต์แวร์  

กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

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

 
กลยุทธ์ที่  ๓ สร้างสรรค์  เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ 

ที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย  
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความมั่นคง ยั่งยืน 
(Sustainable) 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่ น เ พ่ือสร้างความมั่นคง ยั่ งยืน 
(Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม  
งานสร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ
งานอ่ืน ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานอ่ืน ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิน่   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก 

๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

 

 



๓๗ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ๑๐.๑
๐ 

๔๐ ๒๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒ จ านวนผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
โครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง  
๑ ปี) 

จ านวน
ผลงาน 

๑๐๒ ๑๑๐ ๘ 

 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓ ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ
ผลงาน 

๒๕ ๓๐ ๕ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเป็นเวทีในการ
เผยแพร่ ผลงานวิ ชาการ งานวิ จั ย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานอ่ืน ๆ 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวน
เครือข่าย 

๑๑ ๑๑ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕ ร้อยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชน
และท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศต่อ
จ านวนโครงการวิจัย 

ร้อยละ N/A ๕๐ ๓ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖ จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้ า งสรรค์ที่ ยื่ นการคุ้ มครองสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา 

จ านวน
ผลงาน 

N/A ≥๓ 

 

๑ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
  



๓๘ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ  
มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมใน
ศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่ งสร้ างอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ 
ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
การใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพ่ือการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพาตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ   
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

  



๓๙ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

๑ ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ 
ประการของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ N/A N/A ๗๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒ ร้อยละความ สามารถด้านดิจิทัลของ
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่ผ่าน
เ ก ณ ฑ์  IC3 ห รื อ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ N/A N/A ๕๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓ ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เข้า
ส อ บ วั ด ส ม ร ร ถ น ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
CEFR  ในระดับ B2 

ร้อยละ ๓๕.๕
๗ 

๓๕ 

 

 

๔๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๔ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร หรือการใช้เทคโนโลยี 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแต่
ละชั้นป ี

ร้อยละ ๙๑.๙
๙ 

≥๗๐ ๗๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๕ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวน 
การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ในแต่ละชั้นปี 

ร้อยละ ๘๐ ๙๐ ๙๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ร้อยละ N/A 

 

N/A 

 

๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๗ ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก มาก - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๘ ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของ
นักศึกษา 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก มากที่สดุ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๙ ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ที่
ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ 
หรือสามารถประกอบอาชีพได้เอง 

ร้อยละ ๗๐.๔
๐ 

≥๗๐ ๗๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       



๔๐ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

๑๐ ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษามีอัตลักษณ์เหมาะสมแห่งยุค
ศตวร รษ ท่ี  ๒๑  ( SMART Student or 
Learner) มีทักษะการใช้ชีวิตและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ  

ระดับ มาก มาก มาก - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีเครือข่ายศิษย์
เก่าหรือเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ร้อยละ N/A ๗๐ ๗๐ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑๒ จ านวนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่จัดขึ้น 
ในรอบปี เพื่ อขยาย เครื อข่ า ยและ
กิจกรรมความร่วมมือ 

จ านวน
กิจกรรม 

N/A ≥๓ ≥๓ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

  



๔๑ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเปูาหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

 โครงการหลัก 
 โครงการการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

สู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
 

 โครงการรอง 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่น ๆ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
 โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

  



๔๒ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ยทุธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาล มีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 

๑. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ มีความก้าวหน้า
และมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) 

๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศและมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
สื่อสารข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งเอ้ืออ านวยสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรองรับการเป็น SMART 
University 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้ 
๗. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

พร้อมเผยแพร่ขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชา  สมุนไพรสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน  
(BCG Model) และการสร้างเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

 

  



๔๓ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่  ๓  ปรับปรุง  พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากร 
ให้ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพและคล่ อ ง ตั ว  เ พ่ื อ เ ป็ น  SMART University มุ่ ง เ น้ นหลั ก 
ธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กรMORALITY 

        

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้
ข้อมูลในระดับประเทศ 

๒. พัฒนาอาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 

๔. วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่า โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 

๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

  



๔๔ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) 

๑ จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 

จ านวน 

ฐานข้อมูล 

๕ ≥๕ ≥๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒ ระดับความส าเร็จของฐานข้อมูลเพื่อ
บริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

ระดับ N/A ๓ ๔ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓ ผลการประเมินความส าเร็จด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บุ ค ล า ก ร ด้ ว ย ห ลั ก 
ธรรมาภิบาล  

ร้อยละ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๗๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๔ ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๙๖.๕๘ ≥๙๐ ≥๙๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๕ ร้อยละของการมี รายได้สุทธิจากการ
ให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมที่เพิ่มขึ้นต่อป ี

ร้อยละ N/A ≥๕ ≥๕ - คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖ จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 

จ านวน 
โครงการ /
กิจกรรม 

N/A N/A >๑๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๗ จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี 

จ านวน ๑๘ ≥๕ ≥๕ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๘ ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของ
ปร ะ ชา ชน  แ ละ  รั บ บ ริ ก า ร ที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๗๕ ≥๗๐ ≥๗๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
  



๔๕ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และมีทรัพยากรที่ เพียงพอ 
ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

         

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่และพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ  
เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่าเปูาหมาย
ปีงบประมาณ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
(๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) 

๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริการห้องเรียนห้อง ปฏิบัติ การและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๑.๒๙ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒ 

 

ร้อยละค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงานท่ีมีผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของการเป็น
ส านักงานสีเขียว (Green Office) 

ร้อยละ N/A 

 

N/A 

 

≥๖๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการในการ
บริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ีและการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม  

ร้อยละ ๘๑.๓๓ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

  



๔๖ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเปูาหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 โครงการหลัก 
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ (MORALITY BSRU) เพ่ือต่อต้านการทุจริต

และปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 โครงการรอง 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

  



๔๗ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
  
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

(BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 ตัวช้ีวัด 

๑. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง 
ของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

๒. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
๓. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  

ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่บริการ 
๔. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๕. จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๖. จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบ 

ความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มหาวิทยาลัย 
๗. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการบูรณาการองค์ความรู้ใน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
๘ .  จ า น วนห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อบรมร ะยะสั้ น ที่ เ กิ ด จ ากก า รบู รณากา รอ งค์ ค ว าม รู้ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแบบให้เปล่า (ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษา) 
๙ .  จ า น วนห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อบรมร ะยะสั้ น ที่ เ กิ ด จ ากก า รบู รณา กา รอ งค์ ค ว าม รู้ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแบบก่อให้เกิดรายได้ (งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 
 

  

 



๔๙ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑ มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน)  

เพ่ือใช้ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ฐานข้อมูล คือ สารสนเทศที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ของชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน ในพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ที่เป็น  
ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา ศักยภาพ ทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร ดิจิทัล หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ในการวางแผน และด าเนินการจัดท าโครงการของมหาวิทยาลัย เพ่ือการส่งเสริมคุณภาพเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  

 เกณฑ์การประเมิน  

  จ านวนฐานข้อมูลท้องถิ่น พ้ืนที่ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย หมายถึง โครงการตามแผนการพัฒนาใน
พ้ืนที่บริการ ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามเปูาหมายของโครงการพัฒนา ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาในปีที่พิจารณา  

 เกณฑ์การประเมิน 

  จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่บริการ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด   
  ภาคีเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการด าเนินโครงการ พัฒนาท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเข้าร่วมใน
การด าเนินโครงการพัฒนา ท้องถิ่นกับภาคีนั้น ๆ โดยลักษณะความร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)  และมีการด าเนินกิจกรรมตาม MOU ในปีนั้น ๆ การเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
คณะกรรมการในการด าเนินโครงการ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ หรือการมีส่วน
ร่วมในลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นรูปธรรม  โดยในการร่วมกันในการด าเนินโครงการ เช่น  
บันทึกตกลงความร่วมมือ การแต่งตั้ งคณะกรรมการ การจัดสรร งบประมาณ การก าหนดหน้าที่  
ความรับผิดชอบ ในการด าเนินโครงการหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ไม่นับในกรณีเข้าร่วม โครงการในฐานะผู้รับเชิญ
หรือแขกในกิจกรรม  
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 เกณฑ์การประเมิน  
  จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด   
  การสนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานของชุมชน เพ่ือให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีรายได้สูงข้ึน หลุดพ้นจากกับดักความยากจนโดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บริการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับชุมชนหรือหมู่บ้าน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
รายได้ และการมีงานท า โดยด าเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต ภาคการเกษตร การสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เช่น 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น การยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือให้ชุมชน หมู่บ้ านสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รายได้ต่อครัวเรือน (Household Income) หมายถึง เงินหรือสิ่งของ
ที่สมาชิกในครอบครัวได้มาจาก การท างาน (ค่าจ้าง เงินเดือน ก าไรสุทธิจากการเกษตร  ก าไรสุทธิจาก 
การท าธุรกิจ ฯลฯ) หรือการผลิตได้เอง  หรือจากทรัพย์สิน หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น  
  
 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของรายได้ 
ครัวเรือน 

ที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ิมข้ึนต่อปี 

= 
รายได้หลังจากเข้าร่วมโครงการต่อปี - รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการต่อปี 

× ๑๐๐ รายได้ทั้งหมดของปีที่ผ่านมา 
 

 
 เกณฑ์การประเมิน  
  ร้อยละอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือน 
  



๕๑ 
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ตัวชี้วัดที่ ๕ จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การน าความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาหรือ
บูรณาการ เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น  
จากสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือสังคม ที่เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ  หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้ ตลอดจนความ
เข้มแข็งของประเทศชาติ และนานาชาติ ที่เป็นการให้บริการวิชาการแบบมีค่าตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบให้เปล่า การประเมินตัวชี้วัดนี้ต้องมีการด าเนินโครงที่มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
มาพัฒนา ในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การพัฒนาการเรียนการสอน ๒) การพัฒนาการวิจัย โดยในแต่ละโครงการ
ไม่จ าเป็นต้องมี ทั้งสองประเภท และใช้ผลจากการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปี  
ที่ประเมิน   

 เกณฑ์การประเมิน  
  จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖ จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จ 
จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มหาวิทยาลัย 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  เ พ่ือให้วิสาหกิจชุมชน คือ กลุ่ มคนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ รวมตัวกัน 
เพ่ือประกอบกิจการ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างชัดเจนที่ได้รับองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย และ
ผู้ประกอบการใหม่ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ประกอบการในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยโดยเป็น การ 
ประกอบธุรกิจ บริการใหม่ มีวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งธุรกิจอย่างชัดเจน ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยที่
ได้รับองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
หรือมีความก้าวหน้าในการด าเนินการ ในด้านรายได้  ผลประกอบการ ด้านการตลาด ด้านภาพลักษณ์  
หรืออ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดอาชีพ รายได้ หรือยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น  

 เกณฑ์การประเมิน  
  จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ 
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ตัวชี้วัดที่ ๗ จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการด าเนินการตามพันธกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส า เร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานงานวิจัย นวัตกรรม  
ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า และนักวิจัย ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานวิจัยอย่างถูกต้อง
สามารถน าไปสู่  การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเปูาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน   
ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรอง การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน ภายนอกสถานศึกษา 
  ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้ อย่างเป็นรูปประธรรม มีดังนี้ 
  ๑. การใช้ประโยชน์ เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจั ย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์ ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ด้านการส่งเสริม ประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
  ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น  ใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย 
ในการน าไปประกอบเป็น ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ  
โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
  ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
  ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจก่อให้เกิด สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและ
ประเมินไว้ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัย 
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นวัตกรรม ผลงาน สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์หรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
  การนับจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่
น าผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโ ดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
ผลงานสร้างสรรค์จะด าเนินการ ในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือ
ปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบ ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม  
ผลงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง  ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นใน
กรณีท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันชัดเจนตามมิติ ของประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน  

  เกณฑ์การประเมิน 
  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
 
ตัวชี้วัดที่ ๘ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

แบบให้เปล่า (ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษา) 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบให้เปล่า หมายถึง  หลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น จากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง การศึกษาในการด าเนินงาน ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเป็นหลักสูตรที่สร้าง
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ ก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพ่ือการเ พ่ิมคุณค่าชีวิต
และอาชีพให้แก่ผู้ใฝุหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้  

 เกณฑ์การประเมิน   
  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
แบบให้เปล่า หรือใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษาในการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ ๙ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
ก่อให้เกิดรายได้ (งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรมที่ท าให้เกิด
รายได้ แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาน ทั้งนี้หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น จะเป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้
ที่สนใจ เพ่ือการ เพ่ิมคุณค่าชีวิตและอาชีพให้แก่ผู้ใฝุหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้  

 เกณฑ์การประเมิน 

  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
แบบก่อ ให้เกิดรายได้ หรือใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาน 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 ตัวช้ีวัด 

๑. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 

๒. จ านวนโครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 
ตัวชี้ วัด ๑ จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ  

เพ่ือพัฒนาชุมชน 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ที่มีความร่วมมือ
ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรม  
และงานสร้างสรรค์ กับคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาชุมชน (เครือข่าย)   
เครือข่ายความร่วมมือ คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ 
ที่มีความร่วมมือ ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์กับคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีการลงนาม MOU หรือการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
โดยนับเครือข่าย เป็นดังนี้ 
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  เครือข่ายที่เป็นตามก าหนดสัญญา MOU หากเป็นสัญญา MOU ต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี
นับเป็น ๑ เครือข่าย แม้ว่าในปีปัจจุบันไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน  หากเป็นสัญญา MOU ปีต่อปีต้องมีกิจกรรม
ร่วมกันจึงจะนับเป็น ๑ เครือข่าย ส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกันจะนับเป็นเครือข่ายได้ต่อเมื่อได้มีการที่
ด าเนินการในปีการศึกษานั้นๆ  

 เกณฑ์การประเมิน  
  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตัวช้ีวัด ๒ จ านวนโครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด   
  ภาคีเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ
กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ด้านใดด้านหนึ่ง  โครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น คือ 
โครงการที่ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
ท้องถิ่น ซึง่อาจเป็น การเข้าร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการในการด าเนินโครงการฯ และมีการด าเนินงาน
ที่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์  
  
 เกณฑ์การประเมิน  
  จ านวนโครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
ที่อัตลักษณ์โดดเด่นบนพืน้ฐานของมหาวิทยาลัยสูค่วามเป็นเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน (Sustainable) 
  

 ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย 

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
๓. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม หรือโครงการ 

พัฒนาท้องถิ่น  
๔. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning  โดยใช้สื่อดิจิทัล 

เป็นฐาน (Digital Based Education) 
๕. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเพ่ิมเติมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่ศึกษา 
๖. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non degree) และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือพัฒนา
ทักษะก าลังคนของประเทศและนักศึกษานานาชาติ สู่การ มีงานท าและเตรียมความพร้อม
รองรับการท างานในอนาคต 

 

ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจด าเนินการ ในรูปแบบของการน ารายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาบูรณาการ เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และส่งผลต่อการวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน หรือการบูรณาการ
การเรียนการสอนร่วมกับพันธกิจ ด้านการวิจัย หรือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หรือน าผลงานด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น าไปสู่การน าความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้าน



๕๗ 
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วิชาชีพ และประสบการณ์ไปประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่จัด  
การเรียนการสอนในรูปแบบ 

บูรณาการ การวิจัย บริการวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

= 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  
ในรูปแบบบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

 

 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ การวิจัย บริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาสังคม หรือชุมชนต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

ตัวชี้ วัด ๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การร่วมกันให้ปริญญา 
การร่วมมือกัน ในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมความ
ร่วมมือในทุกพันธกิจ  คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  และด้านการบริหารจัดการ  
 

 สูตรการค านวณ : 

รอ้ยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
= 

จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

 

 เกณฑ์การประเมิน  
  ร้อยละของหลักสู ตรที่ มี ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอ กทั้ ง ในประเทศและ 
ต่างประเทศต่อจ านวน หลักสูตรทั้งหมด 



๕๘ 
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ตัวช้ีวัด ๓ ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม หรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary) 
เป็นหลักสูตร ที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ใน
การวิเคราะห์  วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์
ใหม่ขึ้น หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาที่สองในสัดส่วนเท่าเทียมกัน  หลักสูตรนานาชาติ ( International) 
เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล  ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
นักศึกษามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ความเป็นนานาชาติรวมถึงมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  
เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรง 
จากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานประกอบการอย่างมีระบบ  ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ  
แ ล ะ ทุ ก ฝุ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ป็ น ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 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) เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยากับมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้ เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จาก มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งและจะได้รับปริญญาบัตรจาก
มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  โดยที่หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสห
วิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจ ศึกษา หรือหลักสูตรสองปริญญา 
(Dual Degree) ดังกล่าว ควรมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  
  
 เกณฑ์การประเมิน 
  จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรสหกิจศึกษา หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) 
  



๕๙ 
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ตัวชี้วัด ๔ ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning  โดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นฐาน 
(Digital Based Education) 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริมให้
ผู้สอนและผู้เรียน น าสื่อดิจิทัลในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ข้อเขียน ข่าว บทความ ภาพ เพลง ภาพยนตร์  
บทเรียนต่าง ๆ เป็นต้น มาใช้เป็น สื่อการสอนหลักที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มผู้เรียน
โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน ในการสะท้อนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัด
ด้านเวลา สถานที่ และรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนกระบวนการค้นคว้าความรู้
ให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ การส่งต่อความรู้และถ่ายโอน ความรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ในการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกล่าวไว้  
 
 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการ 
เรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล = 

จ านวนหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้  
โดยใช้สื่อดิจิทลั × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

 
 เกณฑ์การประเมิน  
  ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัลต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
ตัวช้ีวัด ๕ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเพ่ิมเติมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

ที่ศึกษา 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  ใบประกาศนียบัตร หมายความถึง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือเอกสาร 
และสิ่งบ่งชี้ใด ๆ  ที่แสดงถึงมาตรฐานความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพของบุคคลว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม  การทดสอบ การประเมิน หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งออกหรือรับรองโดยองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ 

 
 
 
 



๖๐ 
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 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ = 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 

 

 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 

 
ตัวชี้วัด ๖ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non degree) และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ
และนักศึกษานานาชาติ สู่การ มีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หมายถึง หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดย
มีจุดมุ่งหมาย เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ เฉพาะอย่าง ส าหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้หรือ
ประสบการณ์  หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคคลไปในทางที่ต้องการ โดยใช้ระยะเวลาอบรม  
ไม่เกิน ๑ ปี นอกจากนั้น หลักสูตรที่ด าเนินการต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ท้องถิ่นและสังคมในศตวร รษที่  ๒๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non degree) หมายถึง หลักสูตรที่สร้างขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และยกระดับ ทักษะในการพัฒนาการท างาน
แก่กลุ่มเปูาหมายที่ไม่ได้ก าลังศึกษาในระบบ โดยไม่จ ากัดวุฒิ และวัยของผู้ เรียน ระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนที่ได้ จากการศึกษา 
ในระบบ  และ ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และจากประสบการณ์
ของบุคคล มาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เพื่อรับประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร 
อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่จ ากัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน 
ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน    
  เกณฑ์การประเมิน 
  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non degree) และระบบ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ตอบสนองความต้องการของประชากรทุกช่วง
วัยในสังคมศตวรรษท่ี ๒๑  
 

  



๖๑ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

กลยุทธ์ที่  ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้ มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลง 
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 

๒. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

๔. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

๕. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๖. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา 
และสังคม 

 

ตัวช้ีวัด ๑ ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์เป็นกลไกส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายในการผลิต 
ของสถาบันการศึกษา เนื่องจากคณาจารย์มีบทบาทและหน้าที่หลักในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ
พัฒนา ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ประกอบด้วย 

  การพัฒนาทักษะทางวิชาการ หมายถึง  การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความช านาญหรือ
เชี่ยวชาญในวิชาการของศาสตร์หลักของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบ  
  การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ ของศาสตร์หลักของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบ การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความช านาญ
หรือเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพ ประกอบด้วย กิจกรรม ที่หลากหลาย ได้แก่ การอบรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้น 
 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนา 
ศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพเฉพาะ 

= 
จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 
 
 



๖๒ 
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 เกณฑ์การประเมิน  
  ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ต่อ
จ านวน อาจารย์ทั้งหมด 
 

ตัวช้ีวัด ๒ ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  สถาบันอุดมศึกษาได้รับนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทย
ให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ ที่เป็นสากลและก้าวทันโลกเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย  
ด้านการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  โดยได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า  ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่
เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา เรื่ อง  มาตรฐานความส ามารถภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจ า ท าให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เพียงแต่อาจารย์ที่รับเข้าใหม่เท่านั้น ยังหมายรวมถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งนโยบาย ดังกล่าวนี้ สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนา 
ศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ = 

จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับพัฒนาศักยภาพ 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 

ตัวช้ีวัด ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบัน ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 



๖๓ 
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 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ 
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ = 

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
× ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 

 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 

ตัวช้ีวัด ๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย 
เพ่ือการติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา  ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้ น
ของหลักสูตร 
 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ 
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก = 

จ านวนอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
× ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

หมายเหตุ   
 ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดร้ับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวฒุิของกระทรวงศึกษาธิการ 
กรณีที่มี การปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ันทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่
ให้ค านวณ ตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
  
 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 

  



๖๔ 
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ตัวชี้วัด ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในศาสตร์ของตน โดยน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ สร้างประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  
  ประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. จ าแนกออก 
เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้  
  กลุ่ม ๑ งานวิจัย 
  กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ประกอบด้วย ๑) ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
๒) ผลงาน วิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ๓) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ๔) กรณีศึกษา (Case Study) ๕) งานแปล ๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน
วิชาการในลักษณะเดียวกัน ๗) ผลงาน สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
สุนทรียะ ศลิปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟต์แวร์ 
  กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กลุ่ม ๔ ประกอบด้วย ๑) ต ารา ๒) หนังสือ ๓) บทความทางวิชาการ 
 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงาน  
ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

= 

จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 เกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวั ล 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
  



๖๕ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ตัวช้ีวัด ๖ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคม 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  คณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษา 
ในทุกระดับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ที่แสดงถึงศักยภาพของคณาจารย์ประการหนึ่งคือ การได้รับการยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการ การศึกษาและสังคมโดยรวมจากสถาบัน องค์กร ประชาคมและสังคม  
อาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การศึกษาและสังคม พิจารณาได้จากการ 
ได้รับการยกย่อง การได้รับรางวัล การได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเป็นคณะกรรมการใน
กิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคมโดยรวมจากสถาบัน องค์กร ประชาคม และสังคม 
 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับ 
ในความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ 

การศึกษา และสังคม 
= 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการยอมรับในความรู้ 
ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคม × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 

 เกณฑ์การประเมิน  
  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา 
และสังคมต่อจ านวน อาจารย์ทั้งหมด 
  



๖๖ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ที่มีคุณภาพ 
และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความม่ันคง ยั่งยืน (Sustainable) 

 ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

๒. จ านวนผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 

๓. ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 

๔. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานอ่ืน ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๕. ร้อยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
และการพัฒนาประเทศต่อจ านวนโครงการวิจัย 

๖. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ยื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ค าอธิบายตัวช้ีวัด 

  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 
อุดมศึกษาคือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
มหาวิทยาลัย และแสวงหาทุนสนับสนุนที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 

สูตรการค านวณ : 

 อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จากภายในและภายนอกสถาบัน × ๑๐๐ 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 



๖๗ 
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ตัวชี้วัด ๒ จ านวนผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย(ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การวิ จั ย เป็ นภารกิ จหนึ่ งที่ ส า คัญของสถานศึ กษาระดับ อุดมศึ กษา  หน่ วยงาน  
การด าเนินการตาม พันธกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จาก
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่หรืออ้า งอิงหรือน าไปใช้ทั้งในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การเปรียบเทียบ จ านวนบทความวิจัย จ านวนผลงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

  งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึง การน า เสนอบทความวิจัย 
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ จากภายนอกสถาบัน ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  งานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัย  
ที่รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal  citation Index 
Center (TCI)  หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal  Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI  Web of 
Science (Science Citation  Index  Expand, Social Sciences Citation Index,  Art and Humanities 
Citation Index)  หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
 เกณฑ์การประเมิน 
  จ านวนผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงระดับชาติ
หรือระดับ นานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 
  



๖๘ 
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ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาคือการสร้าง
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องมีการผลักดัน ให้อาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตงานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุน จากภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาประเทศ จ านวนผลผลิตทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ
งานอ่ืน ๆ ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา จึงเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่จะบอกถึงผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนา และสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนา อาจารย์และนักวิจัยในแต่ละด้านอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 สูตรการค านวณ : 

 ผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ × ๑๐๐ 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
ตัวชี้วัด ๔ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย  การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพ่ือสะท้อนความมีศักยภาพด้านการวิจัย  ซึ่งหนึ่ งในพันธกิจนั้นก็คือการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การแสดง ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ด้วยการจัดหา  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเวทีของ
การวิจัยและเครือข่าย ความร่วมมือในการแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงานดังกล่าวทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยเครือข่ายการวิจัยเป็นเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยของรัฐและหรือเอกชนเป็น
สมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกัน ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ  การวิจัย การแสดงผล
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ซึ่งอาจอยู่ ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดเวทีเพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสมาชิกในเครือข่ายรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 

  นอกจากนี้จ านวนเวทีของการวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้
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เป็นเวที ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพ ในการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

  จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้ วัด ๕ ร้อยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
และการพัฒนาประเทศต่อจ านวนโครงการวิจัย 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการด าเนินการตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ที่น ามา ใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นและแนวทางพัฒนาประเทศจากการเปรียบเทียบจ านวน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงาน การวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

  งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง อย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐาน เชิงประจักษ์หรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา 

  ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหา ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้  
  ๑. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆที่ท า ให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่  
การใช้ประโยชน์ ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
ด้านการส่งเสริม ประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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  ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็น ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  
  ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่ 
การพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

  ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่ ง เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ  
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่นงานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษา
และประเมินไว้ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงาน สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง  การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

  การนับจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่
น าผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์จะด าเนินการ ในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือ 
ปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบ ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้ อมูลในกรณีที่งานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว 
ยกเว้นในกรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันชัดเจนตามมิติ ของประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 

 สูตรการค านวณ : 

 งานวิจัยนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น  และการ
พัฒนาประเทศต่อจ านวนโครงการวิจัย × ๑๐๐ 

โครงการงานนักวิจัย 
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ตัวช้ีวัด ๖ จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ียื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงาน อันเกิดจากการประดิษฐ์  การออกแบบและ 
การสร้างสรรค์ โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิต นักศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัยที่ได้
ใช้เวลา ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และหรือพ้ืนที่ทดลองของมหาวิทยาลัย 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอาจเกิดจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน  โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือน าไปสู่การด าเนินการขอรับความ
คุ้มครองตามสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความลับทางการค้า สิทธิ์ในพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ใหม่ การออกแบบผังภูมิวงจรรวม  หรือการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม  
  

 เกณฑ์การประเมิน 

  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ยื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะ 
และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 ตัวช้ีวัด 

๑.   ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

๒. ร้อยละความ สามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 
หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร หรือการใช้เทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแต่ละชั้นปี 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างอัตลักษณ์
ในแต่ละชั้นปี 

๖. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

๗. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 
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๙. ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ที่ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือ
สามารถประกอบอาชีพได้เอง 

๑๐. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษามีอัตลักษณ์เหมาะสมแห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑ (SMART Student or Learner) 
มีทักษะการใช้ชีวิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ  

๑๑. ร้อยละของหลักสูตรที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าหรือเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

๑๒. จ านวนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในรอบปีเพ่ือขยายเครือข่ายและกิจกรรม 
ความร่วมมือ 

 

ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  ร้ อยละผลกา รประ เมิ นค ว าม พึ งพอใ จคุ ณลั กษณะของนั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ า ย 
โดยสถานประกอบการ เพ่ือการด าเนินการบ่งชี้ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา ทั้ง ๔ ประการ คือ ๑) มีทัศนที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงและเข้มแข็ง  ๓) มีงานท า มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี มีวินัย ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน การศึกษาแห่งชาติ 
 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
= 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับการประเมิน  
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

× ๑๐๐ 
คะแนนเต็มที่ได้จากการประเมิน  
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

 

 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละความพึงพอใจจากการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
สอดคล้อง กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละความ สามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะใน
การน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา 
การสื่อสาร ตลอดจน ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้ท างานการใช้งานและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดนี้ประเด็นการ พิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือประเมินทักษะการใช้ 
Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รองรับความรู้ความสามารถ ในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส าเร็จรูป อินเตอร์เน็ต และการจัดระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน 
 
 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของ 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน 

เกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 

= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ความสามารถด้านดิจิทัล 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาที่สอบ 

วัดความสามารถด้านดิจิทัลทั้งหมด 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 
หรือตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตาม

มาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้สอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จ การศึกษาชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาครูผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ทั้งด้านความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
และการท างานได้เหมาะสมตามเกณฑ์ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
 

  มาตรฐาน CEFR หมายความถึง มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages) ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
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และการประเมินในการเรียน ภาษาอังกฤษที่บอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ 
ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน 
เกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท้ังหมด 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 
 

ตัวชี้วัด ๔ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
หรือการใช้เทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแต่ละชั้นปี 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  มหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะส าคัญของบัณฑิตไว้ดังนี้ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี 
และมีความเป็นไทย” หนึ่งในคุณลักษณะที่ส าคัญดังกล่าว คือ ทักษะสื่อสารดี เป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัย
จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารทั้งทางด้านภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ โดยเปิดโอกาส ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

 สูตรการค านวณ :  
  ๑. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารด้านภาษาไทย 

รอ้ยละจ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วม 
ในโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
หรือการใช้เทคโนโลยี 

ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

= 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
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 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร  หรือการใช้เทคโนโลยีในแต่ละชั้นปี 
 
ตัวชี้วัด ๕ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละชั้นปี 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  กระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยนักศึกษาเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ หมายถึง กระบวนการ/
กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ๓ ประการ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา อันได้แก่ ๑) จิตสาธารณะ 
หมายถึง โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือการท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันแสดงถึ ง 
ความมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพ่ือลดปัญหาเกิดขึ้นในสังคมอันเป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได้แก่ กิจกรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัดพลังงาน และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการรักษา ประโยชน์ของส่วนรวม ๒) ทักษะสื่อสารดี หมายถึง โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึง
การส่งเสริมความสามารถ การใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และถูกต้องตามกาลเทศะ 
ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ เทคโนโลยี การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) มีความเป็นไทย หมายถึง 
โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยมีความกตัญญูกตเวทีการ
แสดงออกแบบไทยด้านกิริยามารยาท  แต่งกาย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

 สูตรการค านวณ :  
  ๑. ด้านจิตสาธารณะ 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า 
ร่วมโครงการในด้านจิตสาธารณะ = 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านจิตสาธารณะ 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเปูาหมายโครงการ 

 

  ๒. ด้านทักษะสื่อสารดี 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า 
ร่วมโครงการในด้านทักษะสื่อสารดี = 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านทักษะสื่อสารดี 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเปูาหมายโครงการ 
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  ๓. มีความเป็นไทย 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า 
ร่วมโครงการในด้านทักษะสื่อสารดี = 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านมีความเป็นไทย 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเปูาหมายโครงการ 

 

  ๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักศึกษาที่เข้า 
ร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ = 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ ๑ – ๓ 
 

๓ 

 

 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้า งอัตลักษณ์ 
ในแต่ละชั้นปี  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ในแต่ละชั้นปี 
 

ตัวชี้วัด ๖ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกันเพ่ือให้การ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบท
ของแต่ละมหาวิทยาลัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ๑. การพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์  คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่ งยืนขับเคลื่อน 
คุณภาพการวิจัย  การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปะวัฒนธรรม 

  ๒. การผลิตและพัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมี
จิตวิญญาณ ความเป็นครูที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

  ๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต 
การจัดการเรียน การรู้ ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ ระบบฐานข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนที่ และสร้างธรรมาภิบาล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลัก 
ที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
= 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น × ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของแต่ละคณะ 

  

 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ตัวช้ีวัด ๗ ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ หมายถึง การใช้สาธารณะสมบัติอย่างรับผิดชอบ 
และการเคารพสิทธิ ในการใช้สาธารณะสมบัติของผู้อ่ืน รวมถึงมีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท า
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม ตัวอย่างการมีจิตสาธารณะ เช่น การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม 
การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัด พลังงาน และการรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 

 สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย 
การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ทุกคณะ วิทยาลัย 
= 

ผลรวมของพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะที่ได้จากการประเมิน 
ตนเองของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ในทุกคณะ ทุกวิทยาลัย  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 เกณฑ์การประเมิน  
  คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะได้จากการประเมินตนเองของนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับน้อยมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับน้อย  
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คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับมาก  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับมากที่สุด 

ตัวช้ีวัด ๘ ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา  หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
โครงการด้านความเป็นไทย ของมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม รวมถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
หรือมีความเป็นไทย เช่น การแต่งกาย  มารยาทความเป็นไทยและมารยาทสากล ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  
ของมหาวิทยาลัย 
 

 สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมความเป็นไทย = 

ผลรวมของค่าการประเมินพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา 
จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทีป่รึกษากิจกรรมทุกคณะหรือ 

วิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในที่ให้บริการนักศึกษา  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 เกณฑ์การประเมิน   
  คะแนนเฉลี่ ยพฤติกรรมความเป็น ไทยได้ จากการประเมินตนเองของนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ทุกคณะ หรือวิทยาลัย คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง มพีฤติกรรมความเป็นไทยระดับน้อยมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๕๙  หมายถึง มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถงึ มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มีพฤติกรรมความเป็นไทยระดับมากที่สุด 
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ตัวชี้วัด ๙ ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ที่ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการหรือสามารถ
ประกอบอาชีพได้เอง 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การมีงานท าของบัณฑิต ที่ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบ
อาชีพได้เอง การมีงานท า การประกอบอาชีพที่สร้างงานได้เอง เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากการ
จัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรวิชาชีพ มุ่งเน้นการเตรียมก าลังคนที่มีคุณภาพ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ผลิต ก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยพิจารณาจากการมีงานท า 
การสร้างงานเอง หรือการศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษานั้น 

 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ 

ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
= 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  

หลังส าเร็จการศึกษา × ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ   การค านวณค่าร้อยละไม่น าบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้ว 
แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา  
  
 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ที่ท า งานในองค์กรหรือสถานประกอบการ  
หรือสามารถประกอบอาชีพได้เอง ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด ๑๐ ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มีอัตลักษณ์เหมาะสมแห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑ (SMART Student or Learner) มีทักษะการใช้ชีวิต
และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
จะต้องผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจ  
ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต โดยก าหนดกรอบการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (Thai Qualiftions Framework for Higher Education: TQF)  ซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ พึงประสงค์  ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ใน มคอ.๒ ครอบคลุมผลการเรียนรู้  ๖ ด้าน คือ 
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๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีอัตลักษณ์บัณฑิต ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
“มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” ตัวบ่งชี้นี้ จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต พร้อมมุ่งเน้นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านทักษะด้านชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ 
 
 สูตรการค านวณ : 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และด้านทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
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ตัวชี้วัด ๑๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าหรือเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การจัดกิจกรรมของหลักสูตรที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าหรือเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา คุณภาพบัณฑิต เพ่ือการส่งเสริมและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเผยแพร่องค์ความรู้  การเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ต่าง ๆ รวมถึงการให้ทุนการศึกษา และการร่วมมือในกิจกรรมการให้ความรู้การแนะแนวการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ ทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

 การค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่า 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

คุณภาพบัณฑิต 
= 

จ านวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
 เกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละของหลักสูตรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่องในรอบ 
๑ ปีการศึกษา 
 

ตวัชี้วัด ๑๒ จ านวนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในรอบปีเพ่ือขยายเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  การจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและพัฒนาความผูกพันของศิษย์เก่า 
และการสนับสนุน ทุนการศึกษา และอ่ืนๆ รวมถึงมีการสร้างชื่อเสียงให้กับศิษย์เก่าจากการเชิดชูเกียรติด้วย
รางวัล หรือรูปแบบกิจกรรม ที่มีคุณค่า อันจะน ามาซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพ่ือนร่วมสถาบัน 
รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนการน ามาซึ่งความรัก และความผูกพันที่มีต่อสถาบันการศึกษา ต่อไป  
  
  เกณฑ์การประเมิน 

  จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ในรอบ ๑ ปีการศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓ ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดม่ันค่านิยม
องค์กรMORALITY 

 
 ตัวช้ีวัด 

๑. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
๒. ระดับความส าเร็จของฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักด้าน

การพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล  
๔. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
๕. ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่

เพ่ิมข้ึนต่อป ี
๖. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึด

มั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 
๗. จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี 
๘. ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และ รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัด ๑ จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มหาวิทยาลัยมีระบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความพร้อมด้านข้อมูล 
ในการบริหารการตัดสินใจ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล ตามข้อเท็จจริง  การรั กษา การประมวลผล 
การรายงานและการน าเสนอข้อมูล ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมลู  เพ่ือการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง 
โดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้แก่ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  การท านุบ า รุง
ศิลปะวัฒนธรรม และพันธกิจอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  
 เกณฑ์การประเมิน 
  จ านวนระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
  



๘๓ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ตัวชี้ วัด ๒ ระดับความส าเร็จของฐานข้อมูลเ พ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมด้านฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่  การผลิตบัณฑิต การวิจัย พันธกิจสัมพันธ์มห าวิทยาลัยกับสังคม 
และการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการเข้าถึงข้อมูลท้องถิ่นในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องตอบสนองต่อการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 
 เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและรองรับการใช้ข้อมูลเพ่ือตอบสนองพันธ
กิจหลักด้าน การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๓. มีระบบฐานข้อมูลที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นที่ครอบคลุมพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๔. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นที่ครอบคลุมพันธกิจหลักด้าน
การพัฒนา ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๕. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถ
รองรับการเข้าถึงบน อุปกรณ์ Smart Device 

 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ 
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ตัวช้ีวัด ๓ ผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  หลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ใน ภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้
และใช้งบประมาณอย่าง คุ้มค่า ๒) หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค 
เครื่องมือ  และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ๓) หลักการตอบสนอง : สามารถ
ให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการ ของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด ๔) หลักภาระรับผิดชอบ : 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม เปูาหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
๕) หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้ ๖) หลักการมี
ส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน ร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ๗) หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย ๘) หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง ๙) หลักความ เสมอภาค : บริหารจัดการโดย
ยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และ ๑๐) หลักความมุ่งเน้น ฉันทามติ : บริหารงาน
มหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 
 
 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละ = 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
การบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล × ๑๐๐ 

คะแนนเต็มที่ได้จากการประเมินทั้งหมด 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละของผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
  



๘๕ 
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ตัวช้ีวัด ๔ ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณ แผ่นดินรายจ่ายที่เบิกจ่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
 สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
งบประมาณของมหาวิทยาลัย = 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่มหาวิทยาลัย 
เบิกจ่ายในรอบปีงบประมาณ 

× ๑๐๐ 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
  การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ของรัฐบาล 
 
ตัวชี้วัด ๕ ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
เพ่ือเน้นช่องทางในการพ่ึงพาตนเองก่อให้เกิดรายได้และพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ 
แก่ชุมชนและท้องถิ่นเป็นการน าองค์ความรู้ไปสู่กระบวนการปฏิบัติจริงและเกิดผลลัพธ์ที่เพ่ิมพูนให้กับ
มหาวิทยาลัย 
  
 สูตรการค านวณ :  

รายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพ่ิมข้ึนต่อปี = รายได้สุทธิจากบริการ 

ทางวิชาการปีปัจจุบัน 
- 

รายได้สุทธิจากบริการ 
ทางวิชาการปีที่ผ่านมา 



๘๖ 
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 น ามาคิดร้อยละ 

ร้อยละของรายได้สุทธิจากการ 
ให้บริการทางวิชาการ = 

รายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้นต่อปี × ๑๐๐ 

รายได้สุทธิจากบริการทางวิชาการปีที่ผ่านมา 

  
 เกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่
เพ่ิมข้ึนต่อป ี
 
ตัวชี้วัด ๖ จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึดมั่นใน

ค่านิยมองค์กร MORALITY 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มหาวิทยาลั ยมี การก า หนดค่ านิ ยมหลั ก เ พ่ือความ เป็ น  “บ้ านแห่ งความส า เ ร็ จ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  ไว้ว่า “ค่านิยมองค์กร MORALITY” ตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 
   M Moral   - คุณธรรมประจ าใจ 
     O Orderliness  - วินัยประจ าตน 
   R Responsibility  - เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 
   A Adoration  - มอบใจให้องค์กร 
   L Loveliness  - เอ้ืออาทรแบ่งปัน  
   I Innovation  - สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
   T Teamwork  - ร่วมใจพัฒนา 
   Y Yield   - น าพาสู่ความส าเร็จ 
  ซึ่งการที่จะให้บุคลากรมี MORALITY เป็นไปตามค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยได้นั้น ต้อง
มีการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปลูกฝังบุคลากรให้เกิดค่านิยมที่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 
โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร   
  
 เกณฑ์การประเมิน 
  จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม 
 
  



๘๗ 
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ตัวช้ีวัด ๗ จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ 
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
ถูกต้องและสอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบัติงาน  
 
 เกณฑ์การประเมิน 
  จ านวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
 
ตัวช้ีวัด ๘ ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และ รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และสนับสนุนการให้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน 
ดังนั้น จึงต้องมีการส ารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 สูตรการค านวณ :  
  ระดับความพงึพอใจให้ส ารวจโดยใช้คะแนน  ๕ ระดับ  โดยใช้สตูร ดังนี้ 
 
 ๑. ค านวณค่าเฉลี่ยของผลส ารวจความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของคะแนน (ค่า Rating scale) 

 

จ านวนข้อค าถาม 
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 ๒. แปลงค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ในขอ้ ๑ เป็นร้อยละความพึงพอใจ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 

ระกับคะแนน เต็ม ๕ 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

 ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริการห้องเรียนห้อง ปฏิบัติ การและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๒. ร้อยละค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของการเป็น
ส านักงานสีเขียว (Green Office) 

๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม 

 
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ

ห้องเรียนห้อง ปฏิบัติ การและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
การให้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ เช่น ระบบไฟฟูา ระบบประปา 
การซ่อมบ ารุง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ภายในอาคารต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามารับ บริการได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด 
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 สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

 

จ านวนข้อค าถาม 

 
 น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจในการบริการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุน
การ เรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 

ระกับคะแนน เต็ม ๕ 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
  การส ารวจความพึงพอใจในการบริการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จากผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีร้อยละความพึงพอใจ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของการเป็น 
ส านักงานสีเขียว (Green Office) 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  การใช้ทรัพยากรและพลังงานถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office) และมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินการภายในส านักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเรื่องของการใช้ทรัพยากร กระดาษ ซึ่งถือได้ว่ามีการใช้ในปริมาณมากในแต่ละวัน ดังนั้นจึงต้องมี  
การก าหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการเกิดของเสียจากกิจกรรม
ดังกล่าว 
  
  



๙๐ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

 สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

 

จ านวนข้อค าถาม 

  
 น าน าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินวิธีการเลือกใช้และประหยัดกระดาษในส านักงาน (คะแนนเต็ม ๕) 
มาแปลงค่า เป็นร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 
ระกับคะแนน เต็ม ๕ 

  
 เกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละค่าเฉลี่ยการส ารวจวิธีการเลือกใช้และประหยัดกระดาษในส านักงาน 
 
ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุง  

ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และการปรับปรุ งภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม หมายถึง 
การวางแผนการใช้ อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอเพ่ือสนับสนุนต่อ 
การจัดการเรียนการสอน  เช่น ความพร้อมของห้องเรียน ตลอดจนอุปกรณ์ภายในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์สภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษา และบุคลากร 
 
 สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

 

จ านวนข้อค าถาม 

  
  



๙๑ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

 น าค่า เฉลี่ ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจใน การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
และการปรับปรุง ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 

ระกับคะแนน เต็ม ๕ 

 
 เกณฑ์การประเ มิน การส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  
และการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม จากผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
บุคคลภายนอก โดยมีร้อยละความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 


