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ค ำน ำ 

      ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 
2546 มาตรา 16 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปีที่
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้แต่ละส่วนราชการและหน่วยงานในก ากับ ให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น โดยยึดนโยบาย
รัฐบาล และแผนการบริหารราชการ เป็นกรอบแนวคิดหลัก ผสมผสานกับประเด็นเชิงนโยบาย และสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ นโยบายหรือยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ มติคณะรัฐมนตรีหรือประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงาน แนวนโยบาย
หรือจุดเน้นการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ ฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานการบูรณาการการปฏิบัติราชการ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์นอกจากนั้น ยังใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ตามนโยบาย
รัฐบาลที่ก าหนดไว้ ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยจนส าเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะระดม
สรรพก าลังร่วมผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 
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การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่
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                 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่
การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ที่จะมุ่งมั่นผลักดันการด าเนินแผนงาน/โครงการ ภายใต้กลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และในการด าเนินงานโครงการส าคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีการระดมสรรพก าลงั    ท้ังในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน จึงก าหนดแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนฯไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี ้ 

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัด เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการแปลงกล
ยุทธ์ภายใต้แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าประสงค์หลัก  
           2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงาน ให้ความส าคัญในการใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564  และน าไปเป็นกรอบในการบริหารการด าเนินพันธกิจของทุกหน่วยงาน  
           3. ผู้บริหารด าเนินการช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564  ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้รับทราบความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
           4. สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  
           5. จัดสัมมนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนและประเมินผล เพื่อสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดท าและ
ติดตามประเมินผล  
 
 

กลไกการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และคณะกรรมการ
เครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกหน่วยงาน โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผนเป็นประธาน มีผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน บุคลากรกองนโยบายและแผนเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ  ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อคน้หาว่ามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูล
ที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย / โครงการ / กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูล 

ประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงาน  เพื่อให้เกิดประโยชน์    
สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 

 
 
 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 
2561-2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการด้านงบประมาณและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีการรายงานประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ และน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ ให้ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 

 
 
 



 
 

~ 1 ~ 
 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแนวทางการด าเนินงาน 

 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศ เป็นไปตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น และการ
เข้าถึงองค์ความรู้ระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงถือเป็นภารกิจส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
หลักการและเหตผุล 
          ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงไดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ขึ้น โดยยึดแนวนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งแผนพัฒนาดานตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อเป็นแนวทาง
ก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม การประมาณการงบประมาณ  นอกจากน้ียังใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การก ากบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
วัตถุประสงค์ของแผน 
           - เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานภาพรวม และจัดท าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 
           - เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
          - เพื่อให้ผู้บริหารน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารจดัการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

1. นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
            ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19     
ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี ้ 

นโยบายที ่1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที ่2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
นโยบายที ่3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
นโยบายที ่4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
              อย่างยั่งยืน 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ  
               ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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2.   ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
             ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างตามแนวทาง   
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ    
ที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคน ต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

            ความมั่นคง  
             การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ                 
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง  
             ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและ   
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก     
ธรรมาภิบาล  
             สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว       
มีความอบอุ่น  
             ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพย์สิน  

 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
 

ความมั่งค่ัง  
             ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ า   
ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
             เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค                 
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
             ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

ความยั่งยืน  
             การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน์  
            การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร 
เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
             มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนา           
ในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่  
            1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด และป้องกันภัยคุกคาม      
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  
            2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและ
การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา ทุนมนุษย์ และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
             3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน ที่แข็งแกร่งของ
ประเทศ  มีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  
             4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและ     
สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  
             5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
             6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด             
ที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม      
มีธรรมาภิบาล 
 

      3.   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูปการศึกษาให้ทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

 วิสัยทัศน์  
             ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลือ่มลา้อย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากาลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  

 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
 2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล  
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องของการพัฒนาประเทศ  
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์หลัก  
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ 
    ในอนาคต  
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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      4. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน           

ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิ ทยาลัย 
ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้   

แผนกลยุทธ์ที ่1  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสูค่วามเป็นเลิศ 
แผนกลยุทธ์ที ่2  ด้านการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 
แผนกลยุทธ์ที่ 3  ด้านการวิจัย 
แผนกลยุทธ์ที ่4  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
แผนกลยุทธ์ที่ 5  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนกลยุทธ์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

โดยแต่ละกลยุทธ์มีด้าน เป้าประสงค์ และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้
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 แผนกลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาไทย) 
คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต 

1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลักและศาสตร์การสอน 
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้พหุภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน 
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามองค์กรวิชาชีพ 
2. ปรับระบบการสรรหา การคัดเลือกนิสิตให้ได้คนดี คนเก่ง มาเป็นครู 
3. พัฒนากระบวนการผลิตในการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเข้มข้น 
4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเน้นการใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสอนที่บูรณาการความรู้  

การปฏิบัติ และการวิจัยเป็นฐาน 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
6. ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนสาธิต โรงเรียนต้นแบบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. นิสิตที่สอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด* 

ร้อยละ NA 20 30 40 50 - คณะครุศาสตร์ 
-  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  
- ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยี 
- ส า นั ก วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ

เครือข่ ายอาเซียน (สถาบัน
ภาษา) 

2. บัณฑิตที่ผ่านการทดสอบเพื่อรับ
ใบประกอบวิชาชีพครูภายใน 1 ปี ที่
ส าเร็จการศกึษา 

ร้อยละ NA  - 70 80 90 

3. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรอื
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและ
ต่างประเทศภายใน 1 ปี* 

ร้อยละ NA  - 70 80 90  

4. บัณฑิตที่ได้รับการยอมรับให้เข้า
ร่วมโครงการทางด้านการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐ 

ร้อยละ NA  - 60 70 80  

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ NA  - 80 80 80  

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเปน็ต่อการผลิตบัณฑิต 
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 ด้านที่ 2  การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุ่งผลิตบณัฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านดนตรไีทย และดนตรี
ตะวันตก) 

คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต 
1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางดนตรี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถน าไปประกอบอาชีพ 

ทางด้านดนตรีได้ 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานดนตรีร่วมกับศิลปินหรือองค์การที่มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 
3. มีทักษะในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพดนตรี 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)    
3. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ

ตลาดแรงงานท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ทางดนตรีให้ได้รับการเผยแพร่และได้รับรางวัล

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. จัดให้มีรายวิชาที่สอนโดยอาจารยช์าวต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและในการสือ่สาร 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. นิสิตที่สอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด* 

ร้อยละ NA 20 30 40 50 - วิทยาลัยการดนตรี 
- ส า นั ก วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ

เครือข่ ายอาเซียน (สถาบัน
ภาษา) 

2. นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จ านวนผลงาน 
 

5 6 8 10 12  

3. นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

จ านวน 
ผลงาน 

 

2 2 2 3 3  

4. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรอื
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและ
ต่างประเทศภายใน 1 ปี* 

ร้อยละ NA - 70 80 90  

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ NA  - 80 80 80  

* หมายถึง กลุ่มตวัชี้วัดอัตลกัษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
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 ด้านที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มุ่งผลิตบณัฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้าน        
การแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต 
1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลัก 
2. มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 
3. บัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เป็นท่ียอมรับในวิชานั้นๆ 

 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาหลักสตูรตรงตามมาตรฐานองค์การวิชาชีพ 
2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตลอดจนห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหใ้ช้รูปแบบการเรยีนการสอนที่ทันสมัย เช่น Work Integrated Learning : 

WIL  
4. สร้างระบบการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อการสอนทุกประเภท 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   อย่างหลากหลายที่

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. นิสิตที่สอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด* 

ร้อยละ NA 20 30 40 50 - ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

- ส า นั ก วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เครือข่ ายอาเซียน (สถาบัน
ภาษา) 

2. ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติจากการมีสว่นรว่ม
ของนิสิต 

ร้อยละ NA 30 40 50 60  

3. บัณฑิตที่ผ่านการทดสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละ 50 60 70 80 90  

4. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรอื
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและ
ต่างประเทศภายใน 1 ปี* 

ร้อยละ NA 60 70 80 90  

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ NA  - 80 80 80  

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
 
 

 ด้านที่ 4 ด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ  (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านบัญชี 
ธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว และคหกรรมศาสตร์) 

คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต 
1. มีความรู้ความเชีย่วชาญในศาสตร์หลักและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
2. มีประสบการณ์ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
3. มีวุฒิบัตรด้านทักษะวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
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แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการ 
2. สร้างระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์กรวิชาชีพท่ีตรงสาขา 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขัน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพบัณฑิต 
4. สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบที่

สอดคล้องกับระบบที่ทันสมัย เช่น Video Conference และระบบ E-Learning 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างหลากหลายทั้งใน

และต่างประเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ NA 20 30 40 50 - คณะวิทยาการจัดการ 
- ส า นั ก วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ

เครือข่ ายอาเซียน (สถาบัน
ภาษา) 

2. นิสิตที่ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรม
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมจากองคก์ร
วิชาชีพที่ตรงสาขาไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง 

ร้อยละ NA 50 60 70 80  

3. รางวัลที่ได้รับจากการประกวด
ผลงานหรือความสามารถของนิสิต
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จ านวนรางวัล NA ไม่น้อยกว่า 
5 รางวัล 

ไม่น้อยกว่า 
6 รางวัล 

ไม่น้อยกว่า 
7 รางวัล 

ไม่น้อยกว่า 
8 รางวัล 

 

4. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรอืสัมพันธ์
กับสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศ
ภายใน 1 ปี* 

ร้อยละ NA 60 70 80 90  

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ NA  - 80 80 80  

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 

 แผนกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

กลยทุธ์ที่ 2 การสนับสนนุ ส่งเสริม การพัฒนาหลกัสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตใหม้ี คุณภาพ 
 ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 

เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างและ/หรือปรับปรงุหลักสตูรทุกระดับให้มีความทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน และบริบททางสังคม ท้ังในและต่างประเทศ 
2. การส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรบูรณาการศาสตร์บนฐานความเช่ียวชาญของ

มหาวิทยาลัย  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร อย่างน้อย 2 ช่องทาง ให้เป็นท่ีน่าสนใจและเป็นที่รู้จักของผู้เรียน 
5. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 97 100 100 100 100 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ฝ่ายวิชาการ มบส. 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงาน อธิการบดี 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

3. หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ร้อยละ 88.89 90 90 95 100 

4. หลักสูตรทีม่ีผู้สมัครเรียนตาม
แผนรับทีก่ าหนดไว้ตามหลักสูตร 

ร้อยละ NA 50 50 55 60 

5. หลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ร้อยละ 40 40 50 60 70 

6. หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตร
นานาชาติ 

จ านวน 
หลักสูตร 

0 - 1 1 1 

 
 

 ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
2. สร้างระบบการเรียนการสอน ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมให้มีทรัพยากรและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วย

ตนเอง 
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและสื่อออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. หลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบบูรณาการ 

ร้อยละ NA 10 10 15 20 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ฝ่ายวิชาการ มบส. 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงาน อธิการบดี 

2. นิสิตที่สอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด* 

ร้อยละ NA 20 30 40 50 

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อออนไลน ์

ร้อยละ 40 50 60 70 80  

4. ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

ร้อยละ 78 80 80 80 80  

* หมายถึง กลุ่มตวัชี้วัดอัตลกัษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต



 
 

~ 10 ~ 
 

 

 

 ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

      2. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย“มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดีและมีความเป็นไทย” 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามา

ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิช าการและการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงาน 
4. ก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีอัตลักษณ์

เป็นไปตามที่ก าหนด 
5. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่

ก าหนด 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

ประเด็นที่ 1 พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ 52.40 60 70 80 80 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ฝ่ายวิชาการ มบส. 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา  

2. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรอืสัมพันธ์
กับสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศ
ภายใน1ปี 

ร้อยละ 55.93 60 70 80 80 

3. ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

คะแนน
ผลงาน

ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

2.50 5 5 5 5  

4. ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

คะแนน
ผลงานตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

2.50 5 5 5 5  

ประเด็นท่ี 2 พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย” 
1. นิสิตเข้ารว่มโครงการตามอัตลกัษณ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ NA ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 - ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2. พฤติกรรมการมจีิตสาธารณะของ

นิสิต 
ระดับ ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 

3. นิสิตมีส่วนร่วมในการใช้ทกัษะ
สื่อสารภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
ในกิจกรรม/โครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
พัฒนาทักษะสือ่สารของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ร้อยละ  NA 
 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80  

4. นิสิตที่มีความสามารถด้านทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ NA 20 30 40 50  
 
 

5. ความพึงพอใจของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกต่อพฤติกรรม ความ
เป็นไทยของนิสิต 

ร้อยละ 60 80 80 80 80  

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
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 แผนกลยุทธ์ที่ 3  ด้านการวิจัย 

กลยทุธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจยั สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์
 ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

เป้าประสงค์  
1. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. สนับสนุนและเช่ือมโยงการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนที่จะเป็นแหล่งทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่

อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัย และการสร้างความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. โครงการวิจัย/งานสร้างสรรคต์่อ
จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร 

ร้อยละ 13 13 15 18 20 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 2. เงินทนุสนับสนุนการท าวิจัย/

งานสร้างสรรคท์ีเ่พิ่มขึ้นจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 

ร้อยละ 
 

3 5 5 7 10 

3. โครงการวิจัย/งานสร้างสรรคท์ี่
ร่วมกับเครอืข่ายภายในและ
ภายนอก 

จ านวน
โครงการ 

1 3 5 7 10  

 
 
 
 
 
 

 ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย  
เป้าประสงค์  

 องค์ความรู้จากการวิจัยได้รับการบริหารจัดการและเผยแพร่ด้วยระบบสารสนเทศ 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
3. พัฒนาเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. การเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย
ภายใน 1ปี 

จ านวนครั้ง NA 100 150 200 250 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ความพึงพอใจในการเข้าใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และเผยแพร่งานวิจัย 

ร้อยละ NA 60 70 80 80  
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

3. งานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่
ได้รับการเผยแพร ่

คะแนนงานวจิัย
และงาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร ่

1.30 1.50 1.70 2.00 2.20  

4. เวทีของการวจิัยและเครือข่าย
ความร่วมมือในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ า น ว น เ ว ที
แ ล ะ จ า น ว น
เครือข่าย 

4 5 6 8 10  

 
 
 
 

 ด้านที่ 3 พัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์  

1. องค์ความรู้จากการวิจัยน าไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ 

2. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนากระบวนการในการน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ หรือ

นานาชาติในเชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ และสู่การน าไปใช้ประโยชน์จริง 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม และประเทศ 

ร้อยละ 20 20 25 30 30 - คณะ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก
งานวิจัยที่ย่ืนจดทะเบียน/จดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญา            

จ านวนผลงาน 0 1 1 2 2  

 
 
 
 
 

 แผนกลยุทธ์ที่ 4 ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

กลยทุธ์ที่ 4 การให้บริการวชิาการตามความต้องการของชมุชนและทอ้งถิน่ 
 ด้านที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
2. พัฒนาองค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นในรูปแบบการบริการแบบ  

ให้เปล่า และการน ามาซึ่งรายได้ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. โครงการทีน่ าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวจิัย 

ร้อยละ 42.85 45 50 55 60 
 

- คณะ/วิทยาลัยดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

2. โครงการบริการวิชาการแบบเกิด
รายได้ 

จ านวน 
โครงการ 

5 6 7 8 9  

3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท า
ให้เกิดรายได้ 

จ านวน
หลักสูตร 

5 6 
 

7 
 

8 
 

9  

 
 
 

 ด้านที่ 2 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
เป้าประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างท่ัวถึง 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชนเครือข่าย และสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. เครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ชุมชน 

เครือข่าย 10 15 20 25 30 - คณะ/วิทยาลัยดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิทยบริการฯ 

2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ NA ≥80 ≥80 ≥80 ≥80  

 

 ด้านที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น  
เป้าประสงค์  พัฒนาความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้าน 
                การพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านดนตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยระบบ Teacher – Coaching  Research Based Learning Stem 

Education              
3. พัฒนาบุคลากรในชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ให้มีทักษะปฏิบัติสู่มืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านดนตรี 
4. อบรมผู้สูงอายุในการป้องกันดูแลสุขภาพและการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ผู้เข้ารับด้านอุตสาหกรรมบรกิาร      
ด้านดนตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่ได้รับการพัฒนา 

จ านวน        
ผู้เข้ารับ 
บริการ 

 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
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 ด้านที่ 4 การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
 เป้าประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายที่ให้บริการได้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ 
                     มหาวิทยาลัย อันได้แก่ ความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการผลิตครู ด้านดนตรี     
                     ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ “กรุงธนบุรีศึกษา” ให้ครอบคลุมด้านการบริหารความขัดแย้งในสังคม การพัฒนาการเมือง 

มานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ให้บริการวิชาการในรูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และการ

จัดนิทรรศการ ความรู้ การแสดง ละคร ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1.ผลการส ารวจความคิดเห็นบ้าน
สมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 

จ านวนโพลล ์ 8 8 9 9 10 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

2.ผลงานการบริการวิชาการ การ
เผยแพร่ข้อมูลวิชาการผ่านเว็บไซต์ 
และการแสดงนทิรรศการวิชาการ 
ในด้านที่โดดเดน่ตามอัตลกัษณ ์

จ านวนผลงาน
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

NA - 300 400 500 - ศูนย์/ส านัก 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.ผลงานการแสดงละครเวที        
การแสดงดนตร ีและการแสดงด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 
การแสดง 

NA - 2 3 4  

4.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศกึษา 
พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค) 
และโรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 

ร้อยละ 60 90 90 90 90  

 
 
 
 
 แผนกลยุทธ์ที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรี และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อน าศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรี  
2. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
3. มีการน าความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตสร้างผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 



 
 

~ 15 ~ 
 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. โครงการ/กจิกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ 

 

5 
 

 

5 
 

 

10 
 

 

10 
 
 

10 
 

 

- คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- ศูนย์/ส านัก 2. ผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้  

ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค ์

จ านวนชิน้งาน 5 8 8 9 9 

3. ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู ้       
กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   
(ช่วง บุนนาค)และโรงละคร 150ปี     
ศรีสุริยวงศ์ผู้ส าเร็จราชการแผน่ดิน 

จ านวนคน 1,000 1,500 2,000 2,000 2,500  

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศกึษา 
พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์   (ช่วง บุนนาค) 
และโรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 

ร้อยละ 60 90 90 90 90  

 
 
 
 

 ด้านที่ 2 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม    
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม  
2. สนับสนุนการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน  
3. สนับสนุนการให้บริการและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. โครงการ/กิจกรรมการสร้าง
คุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ 

5 5 5 5 5 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- ศูนย์/ส านัก 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม การสร้าง
คุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม (มบส.) 

ร้อยละ 6o 6o 7o 8o 9o 

 
 
 ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
 
 
 



 
 

~ 16 ~ 
 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
1. โครงการ/กจิกรรม ส่งเสรมิและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

จ านวน 
โครงการ 

 
 
 

5 
 
 

 

5 
 
 
 

 

5 
 

6 
 
 
 

 

6 
 
 
 

 

- คณะ/วิทยาลัยการดนตร ี
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- ศูนย์/ส านัก 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมและ สืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน 

จ านวนคน 300 400 500 600 800 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ/กจิกรรม ส่งเสรมิและสืบ
สานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ และบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ร้อยละ 60 70 70 70 70  

 

 
 

 

 

 แผนกลยุทธ์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะในการท างานและเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
3. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างท่ัวถึง 
5. พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
6. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าโดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา

ตนเอง 
7. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
8. ส่งเสริมการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
9. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
1. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง 

จ านวนข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และ

แนวปฏิบัติ 

10 10 12 14 16 - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- ศูนย์/ส านัก 
- ส านักงานอธิการบดี 

2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 

ร้อยละ NA 60 70 80 80  
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
3. ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการ
ให้บริการและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับ NA 5 5 5 5  

4. ระบบกลไกการเงินและ
งบประมาณ และระบบบัญชีต้นทุน 

ระดับ 4 5 5 5 5  

5. ความพึงพอใจของบุคลากรใน
การได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ร้อยละ  NA - 60 70 80  

6. ความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 

ระดับ NA - 3 4 5  

 
 
 ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

เป้าประสงค์   
1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. วางแผนกรอบอัตราก าลังของบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
2. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพความสนใจ และความ

เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ 
4. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
5. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
6. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด

การศึกษาทุกหลักสูตร 
7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหม้คีวามเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติและเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ         

(Career-Path) 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ 

ร้อยละ NA 50 50 60 60 - คณะ/วิทยาลัยการดนตร ี
- ศูนย์/ส านัก 
- ก อ ง บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล

ส านักงานอธิการบดี 
2. บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุน
การศึกษาและส าเร็จการศกึษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร ตาม
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 4.41 ›5 ›5 ›5 ›5 

3. บุคลากรที่ได้รับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 

ร้อยละ 38.16 ›40 ›40 ›40 ›40  

4. อัตราการลาออกของบุคลากร ร้อยละ 7.28 6 6 5 5  

5. ความพึงพอใจของการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากร 

ระดับ 85 80 80 80 80  

6. อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 23.54 25 25 28 30  

7. อาจารย์ประจ าสถาบันที่มวีุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 22.44 25 25 28 30  
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
8. บุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ต าแหน่งสูงขึ้น 

ร้อยละ NA 5 5 5 5  

 

 
 

 ด้านที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมี

คุณภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. พัฒนาการสื่อสารโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
1. ความส าเร็จของการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 5 4 5 5 5 - ส านักคอมพิวเตอร ์
 

2. ความส าเร็จของการพัฒนาและ 
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 4 5 5 5  

3. ความส าเร็จของการให้บริการ
วิชาการ อบรม และความร่วมมือ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

ระดับ 5 4 5 5 5  

4. ความส าเร็จของระบบและกลไก
การประชาสัมพันธแ์ละผลงาน     
เชิงรุก 

ระดับ NA 4 5 5 5 - ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

5. ความส าเร็จของการสื่อสารเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายใน 
ภายนอกองค์กรและเสริมสร้างความ
โดดเด่นแก่สังคม 

ระดับ NA 4 5 5 5  

6. ความส าเร็จของการส่งเสรมิและ
สนับสนุนด้านการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ NA 4 5 5 5  

 

 
 
 ด้านที่ 4 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการที่เอื้ อต่อการเรียนรู้และสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
เป้าประสงค์    

1. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีเหมาะสม 
2. นิสิต บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. บริหารจัดการพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงามมีอัตลักษณ์และเอื้อต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. ความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการพื้นที่มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ NA 70 70 80 80 - กองอาคารและสถานที่
ส านักงานอธิการบด ี

2. ความพึงพอใจของนิสิตและ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การส่งเสริมการสร้างสนุทรียภาพ 
การบริการที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ และ
ความปลอดภัย 

ร้อยละ NA 70 70 80 80  

 

 
 
 ด้านที่ 5 สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. การสร้างและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และและสถาบัน 

ระดับ 4 4 4 5 5 - งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
 
 ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพ่ือการจัดต้ังหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์   มีการจัดต้ังหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่ 1  โรงเรียนสาธิต 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตร IEP (Intensive English 

Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา 
2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง  

และเป็นสุข 
3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของ            

คณะครุศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
1. หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดร้ับการ
ปรับปรุง 

จ านวนหลักสูตร 3 3 3 3 3 - โรงเรียนสาธิต 

2. หลักสูตรพิเศษ จ านวนหลักสูตร NA 2 2 3 3  
3. การจัดอันดับโรงเรียนจากผล
การสอบ O-NET  
- ผลการสอบO-NETของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 
- ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 - ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

อันดับที่เทียบ
กับโรงเรียนใน

กลุ่มสาธิต 

 
20 
 
 

20 
 
 

20 

 
15 
 
 

15 
 
 

15 

 
12 
 
 

12 
 
 

12 

 
10 
 
 

10 
 
 

10 

 
10 
 
 

10 
 
 

10 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
 

71 75 75 80 
 

80 
 

 

5. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน 

ร้อยละ 
 
 

71 75 75 80 80  

6. ผลงานนักเรียนในระดับชาติ จ านวนชิน้งาน 5 8 10 10 10  
7. นิสิตที่มาฝึกประสบการณ์ 
ในโรงเรียนสาธิต 

จ านวนคน 20 20 
 

25 30 35  

8. อาจาร ย์ที่ ม าช่ วยสอนและ
ปฏิบัติงานวิจัยในโรงเรียน 

จ านวนคน 5 8 10 10 10  

 

 

หน่วยงานที่ 2  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานท่ี และสิ่งเอื้ออ านวยความสะดวก 
3. จัดตั้งหน่วยงานในระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งวิทยาเขต 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 
1. ความส าเร็จของการบริหารงาน
ตามนโยบายการเตรียมความพร้อม
จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เพื่อพัฒนาเป็นวิทยาเขต 

ระดับ 3 3 4 4 5 - ศูนย์การศึกษาอู่ทอง ทวารวดี 

2. ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ด้านสิ่งก่อสร้างตามนโยบายการ
เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งเพื่อพัฒนา
เป็นวิทยาเขต 

ระดับ NA 3 4 4 5  

3. หลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละ       
ปีการศึกษา 

จ านวน
หลักสูตร 

NA 1 2 3 4  

 
 
 
หน่วยงานที่ 3 ศูนย์ภาษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาหน่วยงานด้านภาษาให้เป็นศูนย์ภาษา ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

อาเซียนที่ได้มาตรฐาน 
2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสอนทักษะภาษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางด้านภาษาให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
4. พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. ความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์
ภาษาเป็นหน่วยงานย่อยของส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครอืข่ายอาเซียน 

ระดับ NA 4 5 5 5 
 
 

- ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 
 
 
หน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาหน่วยงานด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของส านักงาน

อธิการบดีที่ได้มาตรฐาน 
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
3. พัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก  
5. ประสานความร่วมมือในด้านกิจกรรมการหารายได้จากกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(2558) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. ความส าเร็จในการจัดตั้งงาน
ด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานย่อยของ
ส านักงานอธิการบด ี

ระดับ NA 4 5 5 5 - ส านักงานอธิการบดี 

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมายให้ผู้บริหารก ากับติดตาม     
ผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แ ละน าสู่การรายงานผลต่อ          
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและ      
แนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 

 

วิธีด าเนินงาน 
1. ศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข้อง  
2. ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง 
5. เสนอ(ร่าง)แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  ของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา   

               ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยฯ 
6. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยฯ 
7. เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและเว็ปไซด์ ผ่านกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           
          การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการจัดท า
แผนฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฉบับนี้ มีข้อมูลส าคัญคือ แนว
ทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  โดยเฉพาะการจัดท าตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่
สอดคล้อง จดัท าเป็นสาระส าคัญเพื่อการจัดท าแผนฏิบัติการฯมีรายละเอียดดังนี้ 
 

▪ ปรัชญา 
                            มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

▪ วิสัยทัศน ์
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา เป็นสถาบันช้ันน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและ 
                   บุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบรกิาร วิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐานสากล 
 

▪ พันธกิจ 
                           1. หลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเช่ียวชาญของสาขาวิชาต่างๆ 
                               ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
                           2. พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบณัฑติ 
                           3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
                               และชุมชน 
                           4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยสู่สากล   
                           5. บริหารจดัการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

▪ กลยุทธ ์                  
กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 ด้าน 

ดังนี้   

แผนกลยุทธ์ที ่1  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสูค่วามเป็นเลิศ 
แผนกลยุทธ์ที ่2  ด้านการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 
แผนกลยุทธ์ที่ 3  ด้านการวิจัย 
แผนกลยุทธ์ที ่4  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
แผนกลยุทธ์ที่ 5  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนกลยุทธ์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 

 



2.2 รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
จ าแนกตามกลยทุธ์
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2.2 รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จ าแนกตามกลยทุธ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจา้พระยา
(สอดคลอ้งกับแผนกลยทุธม์หาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจา้พระยา พ .ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)

แผนกลยทุธท์ี่ 1  ดา้นการพัฒนาอัตลกัษณ์ที่โดดเดน่บนพ้ืนฐานของมหาวทิยาลยัที่น าไปสู่ความเป็นเลศิ

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
     3,067,498      2,938,000      2,938,000      2,938,000

• ด้านที่ 1 : การผลิตบัณฑิตครู (มุง่ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวชิาการทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาไทย) 1,042,240       1,007,000      1,007,000      1,007,000      

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางวชิาชีพครูที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชีว้ดั :

1. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ
 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวทิยาลัยก าหนด*

ร้อยละ 40          50        50        50        

2. บัณฑิตที่ผ่านการทดสอบเพื่อรับใบ
ประกอบวชิาชีพครูภายใน 1 ปี ที่ส าเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ 80          90        90        90        

3. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธก์ับ
สาขาวชิา ทั้งในและต่างประเทศภายใน 
1 ป*ี

ร้อยละ 80          90        90        90        

4. บัณฑิตที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วม
โครงการทางด้านการศึกษาตามนโยบาย
ของรัฐ

ร้อยละ 70          80        80        80        

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*

ร้อยละ 80          80        80        80        

1.1.1  โครงการผลิตบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ 100,000         100,000 100,000 100,000 
1.1.2  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตคณะครุ

ศาสตร์เพื่อการทดสอบ CEFR
คณะครุศาสตร์ 70,000           70,000 70,000 70,000 

1.1.3  โครงการการผลิตบัณฑิตครู คณะวทิยาศาสตร์ฯ 485,240         450,000 450,000 450,000 
1.1.4  โครงการการผลิตบัณฑิตครูเคมี (ค.บ. 5 ป)ี คณะวทิยาศาสตร์ฯ 22,200           22,200 22,200 22,200 
1.1.5  โครงการพัฒนาคุณลักษณะของครูภาษาไทยใน

ศตวรรษที่ 21
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 72,400           72,400 72,400 72,400 

1.1.6  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ครูภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 72,400           72,400 72,400 72,400 

งบประมาณ 2564

กลยุทธท์ี่ 1 : ผลิตบณัฑิตที่มีอัตลักษณโ์ดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูค่วามเปน็เลิศ

กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563

หน่วยนับ
งบประมาณ 2561
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แผนกลยทุธท์ี่ 1  ดา้นการพัฒนาอัตลกัษณ์ที่โดดเดน่บนพ้ืนฐานของมหาวทิยาลยัที่น าไปสู่ความเป็นเลศิ

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564
กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
หน่วยนับ

งบประมาณ 2561

1.1.7  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสู่ความเป็นเลิศ
ด้านพหุภาษา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 100,000         100,000 100,000 100,000 

1.1.8  โครงการเรียนร่วมต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 80,000           80,000 80,000 80,000 
1.1.9  โครงการศิษย์เก่าภาษาไทยสานสายใยน้องพี่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 40,000           40,000 40,000 40,000 

772,870         760,000        760,000        760,000        

ตัวชีว้ดั :
1. นิสิตทีส่อบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีม่หาวทิยาลัย
ก าหนด*

ร้อยละ 40          50        50        50        

2.  นวตักรรม/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

จ านวน
ผลงาน

10          12        12        12        

3.  นวตักรรม/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่
ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ

จ านวน
ผลงาน

3           3          3          3          

4.  บัณฑิตทีม่ีงานท าตรงหรือสัมพนัธก์บั
สาขาวชิา ทัง้ในและต่างประเทศภายใน 1 
ปี*

ร้อยละ 80          90        90        90        

5.  ความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ*

ร้อยละ 80          80        80        80        

1.2.1    โครงการผลิตบัณฑิตดนตรีตะวนัตก วทิยาลัยการดนตรี 712,870         700,000 700,000 700,000 
1.2.2    โครงการศิลปินต้นแบบ วทิยาลัยการดนตรี 60,000           60,000 60,000 60,000 

822,388         741,000        741,000        741,000        

ตัวชีว้ดั :
1.  นิสิตทีส่อบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีม่หาวทิยาลัย
ก าหนด*

ร้อยละ 40          50        50        50        

2.  ผลิตงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์เพือ่
ตีพมิพห์รือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติจากการมีส่วนร่วมของนิสิต

ร้อยละ 50          60        60        60        

3.  บัณฑิตทีผ่่านการทดสอบใบประกอบ
วชิาชีพ

ร้อยละ 80          90        90        90        

• ด้านที่ 2 : การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุง่ผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวชิาการทางด้านดนตรีไทย และดนตรีตะวนัตก)
เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวชิาชีพดนตรี

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยผลิตบัณฑิตด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศ

• ด้านที่ 3 : ด้านการผลิตบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มคีวามเขม้แขง็ทางวชิาการทางด้านการแพทยแ์ผน
ไทย เทคนิคการแพทย ์สาธารณสุขศาสตร์ และอาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
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แผนกลยทุธท์ี่ 1  ดา้นการพัฒนาอัตลกัษณ์ที่โดดเดน่บนพ้ืนฐานของมหาวทิยาลยัที่น าไปสู่ความเป็นเลศิ

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564
กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
หน่วยนับ

งบประมาณ 2561

4.  บัณฑิตทีม่ีงานท าตรงหรือสัมพนัธก์บั
สาขาวชิา ทัง้ในและต่างประเทศภายใน 1 
ปี*

ร้อยละ 80          90        90        90        

5.  ความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ*

ร้อยละ 80          80        80        80        

1.3.1 โครงการการผลิตบัณฑิตทางเทคนิคการแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 200,000         200,000 200,000 200,000 
1.3.2 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อด้านการผลิตบัณฑิต

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 46,000           46,000 46,000 46,000 

1.3.3 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อด้านการผลิตบัณฑิตทาง
วทิยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 481,388         400,000 400,000 400,000 

1.3.4 โครงการทบทวนความรู้ก่อนประกอบวชิาชีพ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 55,000           55,000 55,000 55,000 
1.3.5 โครงการผลิตบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 40,000           40,000 40,000 40,000 

430,000         430,000        430,000        430,000        

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยผลิตบัณฑิตด้านอตุสาหกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชีว้ดั :
1.  นิสิตทีส่อบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีม่หาวทิยาลัย
ก าหนด*

ร้อยละ 40 50        50        50        

2.  นิสิตทีไ่ด้รับวฒิุบัตรจากการอบรมหรือ
การเข้าร่วมกจิกรรมจากองค์กรวชิาชีพที่
ตรงสาขาไม่น้อยกวา่ 4 เร่ือง

ร้อยละ 70 80        80        80        

3.  รางวลัทีไ่ด้รับจากการประกวดผลงาน
หรือความสามารถของนิสิตระดับชาติหรือ
นานาชาติ

จ านวน
รางวลั

ไม่น้อยกวา่
 7 รางวลั

 ไม่น้อย
กวา่ 8 
รางวลั

 ไม่น้อย
กวา่ 8 
รางวลั

 ไม่น้อย
กวา่ 8 
รางวลั

4.  บัณฑิตทีม่ีงานท าตรงหรือสัมพนัธก์บั
สาขาวชิา ทัง้ในและต่างประเทศภายใน 1 
ปี*

ร้อยละ 80 90        90        90        

5.  ความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ*

ร้อยละ 80 80        80        80        

1.4.1 โครงการการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 50,000           50,000 50,000 50,000 
1.4.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต คณะวทิยาการจดัการ 380,000         380,000        380,000        380,000        

• ด้านที่ 4 : ด้านการผลิตบัณฑิตทางอตุสาหกรรมบริการ  (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มคีวามเขม้แขง็ทาง
วชิาการทางด้านบัญช ีธรุกจิบันเทิง การท่องเที่ยว และคหกรรมศาสตร์)
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แผนกลยทุธท์ี่ 2  ดา้นการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
  221,858,537   223,432,500   223,432,500   223,432,500

15,826,676     15,825,500     15,825,500     15,825,500     

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ตัวชีว้ดั :
1.  หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ 100 100      100      100      

2.  หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ 100 100      100      100      

3.  หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร

ร้อยละ 95 100      100      100      

4.  หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนตามแผน
รับที่ก าหนดไวต้ามหลักสูตร

ร้อยละ 55 60        60        60        

5.  หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ร้อยละ 60 70        70        70        

6.  หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตร
นานาชาติ

จ านวน
หลักสูตร

1 1          1          1          

2.1.1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 50,000           50,000           50,000           50,000           

2.1.2 โครงการจดัการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 11,300,000     11,300,000     11,300,000     11,300,000     
2.1.3 โครงการพัฒนาสารสนเทศเกีย่วกับการเผยแพร่

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ.
ส านักส่งเสริมฯ 100,000         100,000         100,000         100,000         

2.1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุ
ศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 210,200         210,200         210,200         210,200         

2.1.5 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทาง
วชิาการ

คณะวทิยาการจดัการ 708,600         708,600         708,600         708,600         

2.1.6 โครงการจดัการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ฯ 48,157           48,000           48,000           48,000           
2.1.7 โครงการจดัจา้งอาจารย์พิเศษจดัจา้งเจา้หน้าที่นอก

กรอบจดัหาวสัดุ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 327,100         327,100         327,100         327,100         

2.1.8 โครงการจดัท าหนังสือประจ าสาขาวชิา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 16,100           16,100           16,100           16,100           
2.1.9 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 452,000         452,000         452,000         452,000         
2.1.10 โครงการแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 50,000           50,000           50,000           50,000           

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564
กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธท์ี่ 2 : การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบณัฑิตให้มี คุณภาพ
• ด้านที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวชิาการ

หน่วยนับ
งบประมาณ 2561
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แผนกลยทุธท์ี่ 2  ดา้นการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564
กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ

งบประมาณ 2561

2.1.11 โครงการบริหารจดัการสาขาวชิานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 810,900         810,900         810,900         810,900         
2.1.12 โครงการประชาสัมพันธส์าขา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10,000           10,000           10,000           10,000           
2.1.13 โครงการฝึกประสบการณ์ชีพในต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 70,000           70,000           70,000           70,000           
2.1.14 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 740,000         740,000         740,000         740,000         
2.1.15 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 6,000            6,000            6,000            6,000            
2.1.16 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 4,000            4,000            4,000            4,000            
2.1.17 โครงการพัฒนาอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20,639           20,000           20,000           20,000           
2.1.18 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวติสร้างมิตรภาพ "เรียน

ร่วมภาษาและวฒันธรรม" ในต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 100,000         100,000         100,000         100,000         

2.1.19 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวติสร้างมิตรภาพเรียนร่วม
ภาษาและวฒันธรรมในต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 50,000           50,000           50,000           50,000           

2.1.20 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 285,380         285,000         285,000         285,000         
2.1.21 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวชิาชีพ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 200,000         200,000         200,000         200,000         
2.1.22 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร บัณฑิตวทิยาลัย 20,000           20,000           20,000           20,000           
2.1.23 โครงการประชุมเชิงวชิาการทวนสอบฯ บัณฑิตวทิยาลัย 72,600           72,600           72,600           72,600           
2.1.24 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 175,000         175,000         175,000         175,000         

194,890,487   196,699,900   196,699,900   196,699,900   

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยมีการจดัการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
ตัวชีว้ดั :
1.  หลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการ

ร้อยละ 15 20        20        20        

2.  นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ
 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวทิยาลัยก าหนด*

ร้อยละ 40 50        50        50        

3.  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ
ออนไลน์

ร้อยละ 70 80        80        80        

4.  ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ร้อยละ 80 80        80        80        

• ด้านที่ 2 : พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้
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แผนกลยทุธท์ี่ 2  ดา้นการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564
กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ

งบประมาณ 2561

2.2.1 โครงการจดัการเรียนการสอน กศ.พ. 
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 6,500,000       6,500,000       6,500,000       6,500,000       

2.2.2 โครงการจดัการเรียนการสอน กศ.พ. ด้านสังคมศาสตร์ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 17,000,000     17,000,000     17,000,000     17,000,000     
2.2.3 โครงการงานปรับปรุงห้องวชิาการบันเทิง ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 970,000         970,000         970,000         970,000         
2.2.4 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการ

เรียนรู้
ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 2,268,000       2,268,000       2,268,000       2,268,000       

2.2.5 โครงการบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศ ส านักวทิยบริการ 2,211,500       2,211,500       2,211,500       2,211,500       
2.2.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพการ

เรียนรู้
ส านักวทิยบริการ 139,000         139,000         139,000         139,000         

2.2.7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ส านักวทิยบริการ 121,500         121,500         121,500         121,500         
2.2.8 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานด้านบริการ และข้อมูล

ต่าง ๆ
ส านักส่งเสริมฯ 61,200           61,200           61,200           61,200           

2.2.9 โครงการจดัการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 5,109,368       5,000,000       5,000,000       5,000,000       
2.2.10 โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู คณะครุศาสตร์ 300,000         300,000         300,000         300,000         
2.2.11 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ

ออนไลน์
คณะครุศาสตร์ 83,000           83,000           83,000           83,000           

2.2.12 โครงการจดัการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 15,448,200     15,448,200     15,448,200     15,448,200     
2.2.13 โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู คณะครุศาสตร์ 1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000       
2.2.14 โครงการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและทักษะ

การเรียนรู้ธรุกิจอิสลามด้วยส่ือการเรียนการสอน
สมัยใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 26,300           26,300           26,300           26,300           

2.2.15 โครงการการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน
และพัฒนาบัณฑิตสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป/์
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 70,000           70,000           70,000           70,000           

2.2.16 โครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละคร
เวที ส าหรับนิสิตที่เรียนในรายวชิาการเรียน
ภาษาอังกฤษในการละคร (1003410)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 50,060           50,000           50,000           50,000           

2.2.17 โครงการค่าตอบแทนการอ่านบัณฑิตนิพนธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 40,000           40,000           40,000           40,000           
2.2.18 โครงการค่ายพัฒนาภาษาและอัตลักษณ์ของนิสิตใน

ศตวรรษที่ 21
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 71,250           70,000           70,000           70,000           

2.2.19 โครงการจดัการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2,709,926       2,700,000       2,700,000       2,700,000       
2.2.20 โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ 575,036         575,000         575,000         575,000         
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แผนกลยทุธท์ี่ 2  ดา้นการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
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2.2.21 โครงการจดัการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 541,200         541,200         541,200         541,200         
2.2.22 โครงการจดัท าวารสารสาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ 50,000           50,000           50,000           50,000           
2.2.23 โครงการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 167,244         168,000         168,000         168,000         

2.2.24 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 494,300         494,300         494,300         494,300         

2.2.25 โครงการเชิญวทิยากรพิเศษบรรยายให้นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20,000           20,000           20,000           20,000           
2.2.26 โครงการตามรอยการพัฒนาในโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 24,000           24,000           24,000           24,000           

2.2.27 โครงการท ากันสาดโดยรอบหลังคาส่วนต่อเติมห้องพัก
อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 350,000         350,000         350,000         350,000         

2.2.28 โครงการบริหารจดัการสาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 522,000         522,000         522,000         522,000         
2.2.29 โครงการปรับปรุงตู้ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ฯ 80,000           80,000           80,000           80,000           
2.2.30 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องพัก

อาจารย์สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป)ี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1,352,640       1,353,000       1,353,000       1,353,000       

2.2.31 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์
สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ป)ีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 401,720         400,000         400,000         400,000         

2.2.32 โครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนรู้การออกแบบ
นิเทศศิลป์ส าหรับนิสิตใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 25,000           25,000           25,000           25,000           

2.2.33 โครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5,600            5,600            5,600            5,600            
2.2.34 โครงการพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ

สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15,500           15,500           15,500           15,500           

2.2.35 โครงการพัฒนาด้านภาษาและแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ของคณาจารย์สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 288,800         288,800         288,800         288,800         

2.2.36 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ฯ 280,000         280,000         280,000         280,000         
2.2.37 โครงการพัฒนาบุคลากรในสาขาวชิาจากการเข้าร่วม

อบรม สัมมนาประชุมวชิาการ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10,588           10,000           10,000           10,000           

2.2.38 โครงการพัฒนาระบบการจดัการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1,148,152       1,150,000       1,150,000       1,150,000       

2.2.39 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านโครงการเรียน
ร่วมและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 135,000         135,000         135,000         135,000         
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2.2.40 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านประวติัศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 12,000           12,000           12,000           12,000           

2.2.41 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 33,000           33,000           33,000           33,000           

2.2.42 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวชิาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30,000           30,000           30,000           30,000           

2.2.43 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสาขาวชิาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์ฯ 70,000           70,000           70,000           70,000           
2.2.44 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 328,340         325,000         325,000         325,000         

2.2.45 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 51,644           60,000           60,000           60,000           

2.2.46 โครงการมัคคุเทศน์ฝึกหัด คณะมนุษยศาสตร์ฯ 13,415           15,000           15,000           15,000           
2.2.47 โครงการเรียนร่วม คณะมนุษยศาสตร์ฯ 25,000           25,000           25,000           25,000           
2.2.48 โครงการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวชิา

ภาษาไทยในต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 40,000           40,000           40,000           40,000           

2.2.49 โครงการศาสนากับการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 12,000           12,000           12,000           12,000           
2.2.50 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ฯ 19,500           19,500           19,500           19,500           
2.2.51 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาด้านวชิาการส าหรับนิสิต ชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป)ี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 54,270           50,000           50,000           50,000           

2.2.52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษ “Amazing English Camp 2018"

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 200,650         200,000         200,000         200,000         

2.2.53 โครงการจดัการเรียนการสอนสาขาวชิานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 84,232           85,000           85,000           85,000           
2.2.54 โครงการจดัการเรียนการสอนสาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 305,712         300,000         300,000         300,000         
2.2.55 โครงการจดัการเรียนการสอนดนตรีตะวนัตกอย่างมี

คุณภาพ
วทิยาลัยการดนตรี 1,075,000       1,075,000       1,075,000       1,075,000       

2.2.56 โครงการจดัการเรียนการสอนดนตรีไทยอย่างมีคุณภาพ วทิยาลัยการดนตรี 427,320         420,000         420,000         420,000         

2.2.57 โครงการจดัการเรียนการสอนดนตรีศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

วทิยาลัยการดนตรี 2,791,850       2,500,000       2,500,000       2,500,000       

2.2.58 โครงการจดัการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาด้านดนตรี วทิยาลัยการดนตรี 2,247,104       2,250,000       2,250,000       2,250,000       
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2.2.59 โครงการบริหารงานส านักงานคณบดีวทิยาลัยการดนตรี วทิยาลัยการดนตรี 77,200           77,200           77,200           77,200           

2.2.60 โครงการผลิตบัณฑิตด้านดนตรีอย่างมีคุณภาพ วทิยาลัยการดนตรี 773,030         800,000         800,000         800,000         
2.2.61 โครงการจดัการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา คณะวทิยาการจดัการ 36,612,248     38,000,000     38,000,000     38,000,000     
2.2.62 โครงการการจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานสากล
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 94,700           94,700           94,700           94,700           

2.2.63 โครงการจดัการเรียนการสอนสาขาวชิาการแพทย์แผน
ไทย

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 2,418,400       2,418,400       2,418,400       2,418,400       

2.2.64 โครงการด าเนินงานบริหารศูนย์วทิยาศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 856,000         856,000         856,000         856,000         

2.2.65 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 391,260         400,000         400,000         400,000         

2.2.66 โครงการพัฒนานิสิต ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อบรม
ระบบคุณภาพ ฝึกงาน และนิเทศฝึกงาน

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 120,000         120,000         120,000         120,000         

2.2.67 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการ
เรียนรู้

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 59,124,608     60,000,000     60,000,000     60,000,000     

2.2.68 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 957,000         957,000         957,000         957,000         

2.2.69 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการ
เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพอาจารย์

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 55,200           55,200           55,200           55,200           

2.2.70 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการ
เรียนรู้ สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 685,440         685,000         685,000         685,000         

2.2.71 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการ
เรียนรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
วทิยาการ

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 125,800         125,800         125,800         125,800         

2.2.72 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการ
เรียนรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
วทิยาการ

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 247,080         250,000         250,000         250,000         

2.2.73 โครงการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวทิยาศาสตร์
 (วทิย์ปัจจบุัน)

บัณฑิตวทิยาลัย 1,038,400       1,038,400       1,038,400       1,038,400       

2.2.74 โครงการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวทิยาศาสตร์
 (สอบวทิยานิพนธ-์สารนิพนธ)์

บัณฑิตวทิยาลัย 5,410,240       5,410,000       5,410,000       5,410,000       
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2.2.75 โครงการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ บัณฑิตวทิยาลัย 897,200         897,200         897,200         897,200         

2.2.76 โครงการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์
 (ปัจจบุัน)

บัณฑิตวทิยาลัย 8,197,100       8,197,100       8,197,100       8,197,100       

2.2.77 โครงการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์
 (สอบวทิยานิพนธ-์สารนิพนธ)์

บัณฑิตวทิยาลัย 7,872,160       7,800,000       7,800,000       7,800,000       

2.2.78 โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวทิยาลัย 7,000            7,000            7,000            7,000            
2.2.79 โครงการนวตักรรมและเทคโนโลยี บัณฑิตวทิยาลัย 84,600           84,600           84,600           84,600           
2.2.80 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท าคู่มือการท า

และสอบฯ
บัณฑิตวทิยาลัย 20,000           20,000           20,000           20,000           

2.2.81 โครงการศึกษาความส าเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ บัณฑิตวทิยาลัย 10,000           10,000           10,000           10,000           
2.2.82 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม บัณฑิตวทิยาลัย 128,700         128,700         128,700         128,700         

11,141,374     10,907,100     10,907,100     10,907,100     

               2. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย “มีจติสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และมีความเป็นไทย” 
ตัวชีว้ดั :
1.1  ความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ*

ร้อยละ 80 80        80        80        

1.2  บัณฑิตทีม่ีงานท าตรงหรือสัมพนัธก์บั
สาขาวชิา ทัง้ในและต่างประเทศภายใน ๑ 

ร้อยละ 80 80        80        80        

1.3  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ
ตีพมิพห์รือเผยแพร่

คะแนน
ผลงาน

ตีพมิพห์รือ
เผยแพร่

5 5          5          5          

1.4  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการ
ตีพมิพห์รือเผยแพร่

คะแนน
ผลงาน

ตีพมิพห์รือ
เผยแพร่

5 5          5          5          

2.1  นิสิตเข้าร่วมโครงการตามอตัลักษณ์ที่
มหาวทิยาลัยก าหนด

ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

2.2  พฤติกรรมการมีจติสาธารณะของนิสิต ระดับ ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
• ด้านที่ 3 : การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย
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2.3  นิสิตมีส่วนร่วมในการใช้ทักษะส่ือสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
กจิกรรม/โครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา
ทักษะส่ือสารของมหาวทิยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ

ร้อยละ ≥70 ≥80 ≥80 ≥80

2.4  นิสิตทีส่อบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีม่หาวทิยาลัย
ก าหนด*

ร้อยละ 40 50 50 50

2.5  ความพงึพอใจของหน่วยงานทัง้ภายใน
และภายนอกต่อพฤติกรรม    ความเป็น
ไทยของนิสิต

ร้อยละ 80 80 80 80

2.3.1 โครงการพัฒนาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยและความ
เป็นครู

คณะครุศาสตร์ 874,800         874,800         874,800         874,800         

2.3.2 โครงการพัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู คณะครุศาสตร์ 400,000         400,000         400,000         400,000         
2.3.3 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวชิาการบัณฑิต

วทิยาลัยฯ
บัณฑิตวทิยาลัย 30,000           30,000           30,000           30,000           

2.3.4 โครงการการเรียนรู้และศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 68,000           68,000           68,000           68,000           

2.3.5 โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 75,800           75,800           75,800           75,800           
2.3.6 โครงการนิทรรศการงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 40,000           40,000           40,000           40,000           
2.3.7 โครงการปัจฉิมนิเทศก์นิสิตนักศึกษาสาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 120,000         120,000         120,000         120,000         

2.3.8 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 80,000           80,000           80,000           80,000           
2.3.9 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในต่างประเทศ

ส าหรับนิสิตสาขาวชิาภาษาจนี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 100,000         100,000         100,000         100,000         

2.3.10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 600,000         600,000         600,000         600,000         

2.3.11 โครงการพัฒนานิสิตสาขาวชิานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 51,500           51,500           51,500           51,500           
2.3.12 โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจวฒันธรรมแนะแนวเสริมสร้างอัตลักษณ์
นิสิตใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20,000           20,000           20,000           20,000           
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2.3.13 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 124,134         125,000         125,000         125,000         
2.3.14 โครงการพี่แบ่งปันให้น้อง คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10,000           10,000           10,000           10,000           
2.3.15 โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ทางวชิาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 65,000           65,000           65,000           65,000           
2.3.16 โครงการเรียนร่วมนิสิตนักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 40,000           40,000           40,000           40,000           

2.3.17 โครงการแลกเปล่ียนเรียนร่วม คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30,000           30,000           30,000           30,000           
2.3.18 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายกับ

องค์กรภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 12,000           12,000           12,000           12,000           

2.3.19 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สานสัมพันธศิ์ษย์เก่า
สาขาวชิาภาษาจนี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 80,000           80,000           80,000           80,000           

2.3.20 โครงการวดัความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การประกอบอาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3,000            3,000            3,000            3,000            

2.3.21 โครงการศิลปวฒันธรรมและโครงการพระราชด าริ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 132,000         132,000         132,000         132,000         
2.3.22 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานและการประกวด

ผลงานออกแบบและงานวจิยัของผู้เรียน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10,000           10,000           10,000           10,000           

2.3.23 โครงการสัมมนาความรู้สู่วชิาชีพก่อนฝึกประสบการณ์
วชิาชีพออกแบบนิเทศศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 25,000           25,000           25,000           25,000           

2.3.24 โครงการสัมมนาความรู้สู่วชิาชีพเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
หลังฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบนิเทศศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20,000           20,000           20,000           20,000           

2.3.25 โครงการสัมมนาวชิาการและวชิาชีพในงานออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30,000           30,000           30,000           30,000           
2.3.26 โครงการเส้นทางสู่อาชีพราชการ(กพ.) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30,000           30,000           30,000           30,000           
2.3.27 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นิสิตข้ามวฒันธรรมใน

ต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 60,000           60,000           60,000           60,000           

2.3.28 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 25,000           25,000           25,000           25,000           
2.3.29  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดนตรีไทยให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
วทิยาลัยการดนตรี 55,000           55,000           55,000           55,000           

2.3.30 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดนตรีศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

วทิยาลัยการดนตรี 218,000         218,000         218,000         218,000         

2.3.31 โครงการการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมี
คุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 4,735,140       4,500,000       4,500,000       4,500,000       

2.3.32 โครงการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วชิาชีพและจติ
อาสา

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 127,000         127,000         127,000         127,000         
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2.3.33 โครงการบริการสวสัดิการแก่นิสิตนักศึกษา (งานอนามัย) ส านักกิจการนักศึกษา 570,000         570,000         570,000         570,000         

2.3.34 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ศูนย์
เวชศึกษาป้องกัน)

ส านักกิจการนักศึกษา 100,000         100,000         100,000         100,000         

2.3.35  โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหาร
จดัการหน่วยงาน (ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา)

ส านักกิจการนักศึกษา 2,180,000       2,180,000       2,180,000       2,180,000       
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แผนกลยทุธท์ี่ 3  ดา้นการวจิยั

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
    11,935,792     11,936,000     11,936,000     11,936,000

10,416,292     10,416,500     10,416,500     10,416,500     

ตัวชีว้ดั :
1.  โครงการวจิยั/งานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย/์นักวจิยั/บุคลากร

ร้อยละ 18 20        20        20        

2.  เงินทุนสนับสนุนการท าวจิยั/งาน
สร้างสรรค์ทีเ่พิม่ขึ้นจากหน่วยงานภายใน

ร้อยละ 7 10        10        10        

3.  โครงการวจิยั/งานสร้างสรรค์ทีร่่วมกบั
เครือข่ายภายในและภายนอก

จ านวน
โครงการ

7 10        10        10        

3.1.1  โครงการพัฒนางานวจิยั ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 250,000         250,000         250,000         250,000         
3.1.2  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจดัการ

จริยธรรมในมนุษย์
ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 250,000         250,000         250,000         250,000         

3.1.3 โครงการยกระดับศักยภาพนักวจิยั ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 250,000         250,000         250,000         250,000         
3.1.4 โครงการจดัท าวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 110,000         110,000         110,000         110,000         
3.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวจิยัทาง

การศึกษา
คณะครุศาสตร์ 146,100         146,100         146,100         146,100         

3.1.6 โครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ด้านวจิยั คณะมนุษยศาสตร์ฯ 34,400           34,400           34,400           34,400           
3.1.7 โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการและงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 75,000           75,000           75,000           75,000           
3.1.8 โครงการพัฒนาการสอบวดัระดับภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10,000           10,000           10,000           10,000           
3.1.9 โครงการสนับสนุนงานวจิยัและการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 27,044           27,000           27,000           27,000           

3.1.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวจิยั คณะมนุษยศาสตร์ฯ 65,600           65,600           65,600           65,600           
3.1.11 โครงการอบรมวจิยัทั้งในและต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 44,000           44,000           44,000           44,000           
3.1.12 โครงการจดัท าวารสารดนตรี วทิยาลัยการดนตรี 100,000         100,000         100,000         100,000         
3.1.13 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิยัและงาน

สร้างสรรค์ทางดนตรี
วทิยาลัยการดนตรี 110,400         110,400         110,400         110,400         

3.1.14 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวจิยั นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์

คณะวทิยาการจดัการ 1,763,248       1,763,500       1,763,500       1,763,500       

3.1.15 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการงานวจิยัและการ
สร้างเครือข่ายทางการวจิยั

สถาบันวจิยัฯ 201,000         201,000         201,000         201,000         

3.1.16 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิยั สถาบันวจิยัฯ 80,000           80,000           80,000           80,000           
3.1.17 โครงการการพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคม 

(Social Lab) ประเด็น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
สถาบันวจิยัฯ 577,700         577,700         577,700         577,700         

หน่วยนับ
งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ

กลยุทธท์ี่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
• ด้านที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวจิยัที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพด้านการวจิยัที่สูงขึน้
                  2. มหาวทิยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
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แผนกลยทุธท์ี่ 3  ดา้นการวจิยั

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
หน่วยนับ

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563

3.1.18 โครงการเตรียมและศึกษาสมบัติทางด้านแม่เหล็กและ
โครงสร้างของอนุภาคระดับนาโนเมตรของ 
Mn0.5Zn0.5F2O4/CaCO3 ด้วยวธิตีกตะกอนร่วม 
กับวธิทีางเซรามิคเพื่อเป็นแนวทางในการรักษารักษา
มะเร็งในอนาคต

สถาบันวจิยัฯ 376,900         376,900         376,900         376,900         

3.1.19 โครงการประยุกต์ใช้เป็นเมมเบรนผลิตแก๊สสังเคราะห์
และขัว้แอโนดในเซลล์เชือ้เพลิงออกไซด์ของแข็ง ของ 
Sr2(Fe,Co)MoO6-? และSr2(Fe,Ni)MoO6-?.

สถาบันวจิยัฯ 496,500         496,500         496,500         496,500         

3.1.20 โครงการแปรรูปเคร่ืองด่ืมเยลล่ีจากข้าวหมากไรซ์เบอร์ร่ี
เพื่อเป็นต้นแบบนวตักรรม อาหารส่งเสริมสุขภาพและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน

สถาบันวจิยัฯ 507,400         507,400         507,400         507,400         

3.1.21 โครงการพัฒนาเคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลล์แบบหัวพิมพ์
เจาะกระดาษความเร็วสูงเพื่อผลิตหนังสืออักษรเบรลล์
ส าหรับคนตาบอด

สถาบันวจิยัฯ 507,300         507,300         507,300         507,300         

3.1.22 โครงการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ที่มีประสิทธภิาพ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิด
วเิคราะห์ การคิดเชิงประเมิน และพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบน าตนเองของนักศึกษาครู

สถาบันวจิยัฯ 231,000         231,000         231,000         231,000         

3.1.23 โครงการพัฒนาพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง PLA กับ TPS 
ย่อยสลายทางชีวภาพส าหรับ เทคโนโลยีการขึน้รูปแบบ
 3 มิติ

สถาบันวจิยัฯ 896,000         896,000         896,000         896,000         

3.1.24 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถิน่
อ าเภออัมพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นผลิตภัณฑ์
ขนมขบเค้ียวเพื่อการจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์

สถาบันวจิยัฯ 402,600         402,600         402,600         402,600         

3.1.25 โครงการพัฒนารถสมาร์ทวลีแชร์ควบคุมการท างาน
ด้วยสมาร์ตโฟนและประจไุฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์

สถาบันวจิยัฯ 863,000         863,000         863,000         863,000         

3.1.26 โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การน าเสนอข่าวผ่านส่ือออนไลน์

สถาบันวจิยัฯ 396,900         396,900         396,900         396,900         

3.1.27 โครงการแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจาก
อาหารหมักของไทยเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกส์ในสัตวน์้ า

สถาบันวจิยัฯ 65,800           65,800           65,800           65,800           
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แผนกลยทุธท์ี่ 3  ดา้นการวจิยั

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
หน่วยนับ

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563

3.1.28 โครงการฤทธิท์างเภสัชโภชนาและฤทธิต้์านการก่อ
กลายพันธุข์องสารสกัดร าข้าวมะลิแดง

สถาบันวจิยัฯ 432,600         432,600         432,600         432,600         

3.1.29 โครงการศิลปะการแสดงฝ่ังธนบุรีในศตวรรษที่ 21 สถาบันวจิยัฯ 596,900         596,900         596,900         596,900         
3.1.30 โครงการศึกษาประสิทธภิาพของสารสกัดสมุนไพรที่

ยับยัง้กระบวนการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสเอชไอว ี1 เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาสมุนไพรส าหรับรักษาผู้ที่ติดเชือ้เอช
ไอว ี1

สถาบันวจิยัฯ 151,900         151,900         151,900         151,900         

3.1.31 โครงการออกแบบการลดแรงหนืดค็อกกิง้ในเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวรโดย วธิไีฟไนท์เอลิเมนต์

สถาบันวจิยัฯ 287,000         287,000         287,000         287,000         

3.1.32 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวจิยั สร้าง
องค์ความรู้ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 70,000           70,000           70,000           70,000           

3.1.33 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวจิยั โรงเรียนสาธติ 40,000           40,000           40,000           40,000           

1,519,500       1,519,500       1,519,500       1,519,500       

ตัวชีว้ดั :
1.  การเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพือ่บริหาร
จดัการและเผยแพร่งานวจิยัภายใน ๑ปี

จ านวนคร้ัง 200 250      250      250      

2.  ความพงึพอใจในการเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศเพือ่บริหารจดัการและเผยแพร่
งานวจิยั

ร้อยละ 80 80        80        80        

3.  งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่

คะแนน
งานวจิยั
และงาน

สร้างสรรค์
ที่ได้รับการ
เผยแพร่

2 2          2          2          

4.  เวทีของการวจิยัและเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวจิยัทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

จ านวนเวที
และจ านวน
เครือข่าย

8 10        10        10        

3.2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จาก
การวจิยัทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 228,000         228,000         228,000         228,000         

3.2.2 โครงการการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20,000           20,000           20,000           20,000           

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้จากการวจิยัได้รับการบริหารจดัการและเผยแพร่ด้วยระบบสารสนเทศ
• ด้านที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวจิยั 
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แผนกลยทุธท์ี่ 3  ดา้นการวจิยั

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
หน่วยนับ

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563

3.2.3 โครงการจดัท าวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 170,000         170,000         170,000         170,000         
3.2.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จาก

การวจิยั
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 260,000         260,000         260,000         260,000         

3.2.5 โครงการบริหารจดัการด้านการวจิยั สถาบันวจิยัฯ 241,500         241,500         241,500         241,500         
3.2.6 โครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวจิยัฯ 600,000         600,000         600,000         600,000         

-               -               -               -               

              2. ระบบบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรมจากการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวชีว้ดั :

1. งานวจิยัที่น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
 สังคม และประเทศ

ร้อยละ 30 30 30 30

2. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก
งานวจิยัที่ยืน่จดทะเบียน/จดแจง้
ทรัพย์สินทางปัญญา

จ านวน
ผลงาน

2 2 2 2

... ... -               -               -               -               

... ... -               -               -               -               

• 	ด้านที่ 3 : พัฒนางานวจิยัสู่การน าไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ : 1. องค์ความรู้จากการวจิยัน าไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิน่ สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
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แผนกลยทุธท์ี่ 4  ดา้นการบริการวชิาการสู่สงัคม

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
    18,648,812     18,648,800     18,648,800     18,648,800

10,563,312     10,563,300     10,563,300     10,563,300     

ตัวชีว้ดั :
1.  โครงการทีน่ าความรู้และประสบการณ์
จากการใหบ้ริการวชิาการมาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั

ร้อยละ 55 60        60        60        

2.  โครงการบริการวชิาการแบบเกดิรายได้ จ านวน โครงการ 8
3.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันทีท่ าใหเ้กดิ
รายได้

จ านวนหลักสูตร 8 9          9          9          
4.1.1 โครงการบริการวชิาการแก่สังคม ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 7,907,800       9          7,907,800       9          7,907,800       9          7,907,800       
4.1.2 โครงการบริการวชิาการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 2,447,200       2,447,200       2,447,200       2,447,200       

4.1.3 โครงการการให้บริการวชิาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิน่

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 40,012           40,000           40,000           40,000           

4.1.4 โครงการบริการวชิาการแก่สังคม โรงเรียนสาธติ 30,000           30,000           30,000           30,000           
4.1.5 โครงการให้บริการวชิาการแก่ชุมชนและท้องถิน่ คณะวทิยาการจดัการ 20,000           20,000           20,000           20,000           
4.1.6 โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร คณะมนุษยศาสตร์ฯ 18,300           18,300           18,300           18,300           
4.1.7 โครงการบริการทางวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ 100,000         100,000         100,000         100,000         

2,060,000       2,060,000       2,060,000       2,060,000       

ตัวชีว้ดั :
1.  เครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบ
 การชุมชน

เครือข่าย 25 30 30 30

2.  ความพงึพอใจของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
4.2.1 โครงการบริการวชิาการเพื่อสังคมและชุมชน ส านักวทิยบริการ 30,000           30,000           30,000           30,000           
4.2.2 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้าน

ภาษาและวฒันธรรมกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ
ส านักวเิทศฯ 2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       

4.2.3 โครงการบริการวชิาการแก่สังคม เร่ือง ลิเกร่วมสมัย
เยาวชนไทยห่างไกลคอรัปชัน่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30,000           30,000           30,000           30,000           

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2564

กลยุทธท์ี่ 4 : การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน
• ด้านที่ 1 : การให้บริการวชิาการแก่ชุมชนและท้องถิน่
เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวชิาการ

• ด้านที่ 2 : การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวชิาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชน
เป้าประสงค์ : สังคม ชุมชน และท้องถิน่เป้าหมายได้รับการบริการวชิาการอย่างทั่วถึง

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ
งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563

หน่วยนับ
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แผนกลยทุธท์ี่ 4  ดา้นการบริการวชิาการสู่สงัคม

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
หน่วยนับ

• ด้านที่ 3 : การบริการวชิาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 6,025,500       6,025,500       6,025,500       6,025,500       

ตัวชีว้ดั :
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้า
รับบริการด้านอุตสาหกรรมบริการด้าน
ดนตรี ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพที่ได้รับ
การพัฒนา

จ านวนผู้
เข้ารับ
บริการ

3,000 3,000    3,000    3,000    

4.3.1 โครงการพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ 1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       

4.3.2 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

คณะครุศาสตร์ 4,785,500       4,785,500       4,785,500       4,785,500       

4.3.3 โครงการบริการวชิาการดนตรีสู่ชุมชนและท้องถิน่ วทิยาลัยการดนตรี 100,000         100,000         100,000         100,000         
4.3.4 โครงการสุริยวาทิตเสวนา วทิยาลัยการดนตรี 40,000           40,000           40,000           40,000           
4.3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์ความรู้

ครูดนตรี"
วทิยาลัยการดนตรี 100,000         100,000         100,000         100,000         

• 	ด้านที่ 4 : การจดัต้ังศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัย -               -               -               -               

ตัวชีว้ดั :

1. ผลการส ารวจความคิดเห็นบ้าน
สมเด็จโพลล์ในประเด็นที่เกีย่วข้อง

จ านวน
โพลล์

9 10        10        10        

2. ผลงานการบริการวชิาการ การ
เผยแพร่ข้อมูลวชิาการผ่านเวบ็ไซต์ และ
การแสดงนิทรรศการวชิาการในด้านที่
โดดเด่นตามอัตลักษณ์

จ านวน
ผลงานที่
ได้รับการ
เผยแพร่

400 500      500      500      

3. ผลงานการแสดงละครเวที การแสดง
ดนตรี และการแสดงด้านศิลปะและ
วฒันธรรม

จ านวน
การแสดง

3 4          4          4          

เป้าประสงค์ : สังคม ชุมชน และท้องถิน่เป้าหมายที่ให้บริการได้มีแหล่งเรียนรู้ทางวชิาการตามอัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของมหาวทิยาลัย อันได้แก่ ความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านการผลิตครู ด้านดนตรี
 ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

เป้าประสงค์ : พัฒนาความร่วมมือในการบริการวชิาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นในด้านการพัฒนาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านดนตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ และ
ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ
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แผนกลยทุธท์ี่ 4  ดา้นการบริการวชิาการสู่สงัคม

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
หน่วยนับ

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง 
บุนนาค) และโรงละคร 150 ปีศรีสุริ
ยวงศ์ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน

ร้อยละ 90 90        90        90        

4.4.1 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของมหาวทิยาลัย

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) -               -               -               -               

-               -               -               -               
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แผนกลยทุธท์ี่ 5  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
     8,012,720      8,012,720      8,012,720      8,012,720

6,999,700       6,999,700       6,999,700       6,999,700       

ตัวชีว้ดั :
1.  โครงการ/กจิกรรมด้านศิลปวฒันธรรม 
ทัง้ในและต่างประเทศ

จ านวน
โครงการ

10 10        10        10        

2.  ผลงานทีแ่สดงถึงองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรม ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 
หรืองานสร้างสรรค์

จ านวน
ชิน้งาน

9 9          9          9          

3.  ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 
พพิธิภณัฑ์สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์   (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร 150 ปี
  ศรีสุริยวงศ์ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน

จ านวนคน 2,000 2,500 2,500 2,500

4.  ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พพิธิภณัฑ์สมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   (ช่วง 
บุนนาค) และโรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน

ร้อยละ 90 90 90 90

5.1.1 โครงการปรับปรุงบ้านเอกะนาคและห้องเกียรติประวติั
มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 3,281,900       3,281,900       3,281,900       3,281,900       

5.1.2 โครงการครุศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้และความ
หลากหลายทางวฒันธรรม

คณะครุศาสตร์ 82,400           82,400           82,400           82,400           

5.1.3 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมด้านศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ฯ 36,000           36,000           36,000           36,000           
5.1.4 โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ด้านภาษาและวฒันธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ 130,000         130,000         130,000         130,000         
5.1.5 โครงการท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ 500,000         500,000         500,000         500,000         
5.1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสืบสานพิธไีหว้

ครูครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 2560
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 70,000           70,000           70,000           70,000           

5.1.7 โครงการไหวค้รูดนตรี วทิยาลัยการดนตรี 120,000         120,000         120,000         120,000         
5.1.8 โครงการเผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม วทิยาลัยการดนตรี 150,000         150,000         150,000         150,000         
5.1.9 โครงการศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ตามรอยพระบาทพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 67,000           67,000           67,000           67,000           

5.1.10 โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม โรงเรียนสาธติ 20,000           20,000           20,000           20,000           
5.1.11 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม 1,265,400       1,265,400       1,265,400       1,265,400       

งบประมาณ 2564

กลยุทธท์ี่ 5 : การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
• ด้านที่ 1 : มุง่พัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวฒันธรรมให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยืน

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรมในย่านฝ่ังธนบุรี และ
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพื่อน าศิลปวฒันธรรมสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563

หน่วยนับ
งบประมาณ 2561
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แผนกลยทุธท์ี่ 5  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564
กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
หน่วยนับ

งบประมาณ 2561

5.1.12 โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม 870,000         870,000         870,000         870,000         
5.1.13 โครงการจดัท าวารสารทีทัศน์วฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม 30,000           30,000           30,000           30,000           
5.1.14 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม 198,000         198,000         198,000         198,000         
5.1.15 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม 179,000         179,000         179,000         179,000         

• ด้านที่ 2 : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวฒันธรรม   300,000         300,000         300,000         300,000         

ตัวชีว้ดั :
1.  โครงการ/กจิกรรมการสร้างคุณค่า และ
มูลค่าเพิม่โดยใช้ทุนทางวฒันธรรม

จ านวน
โครงการ

5 5          5          5          

2.  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กจิกรรม การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิม่โดย
ใช้ทุนทางวฒันธรรม (มบส.)

ร้อยละ 80 90        90        90        

5.2.1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวฒันธรรม

ส านักศิลปะและวฒันธรรม 300,000         300,000         300,000         300,000         

713,020         713,020         713,020         713,020         

ตัวชีว้ดั :
1.  โครงการ/กจิกรรม ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ และ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน
การจดักจิกรรมการเรียนการสอน

จ านวน
โครงการ

6 6          6          6          

2.  ผู้เข้าร่วม โครงการ/กจิกรรม ส่งเสริม
และ สืบสานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ   และบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงในการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

จ านวนคน 600 800      800      800      

3.  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ/
กจิกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ และบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน

ร้อยละ 70 70        70        70        

5.3.1 โครงการครุศาสตร์สืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากพระ
ราขด าริ

คณะครุศาสตร์ 316,400         316,400         316,400         316,400         

• ด้านที่ 3 : สืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ
เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยจดัท าโครงการ อันเนือ่งมาจากแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยเป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวฒันธรรม
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แผนกลยทุธท์ี่ 5  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564
กลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
หน่วยนับ

งบประมาณ 2561

5.3.2 โครงการพัฒนาความรู้ความหลากหลายทางวฒันธรรม คณะวทิยาการจดัการ 241,300         241,300         241,300         241,300         
5.3.3 โครงการสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 55,320           55,320           55,320           55,320           
5.3.4 โครงการศึกษาดูงานอันเนือ่งมาจากโครงการ

พระราชด าริ
โรงเรียนสาธติ 30,000           30,000           30,000           30,000           

5.3.5 โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ส านักศิลปะและวฒันธรรม 70,000           70,000           70,000           70,000           
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แผนกลยทุธท์ี่ 6  ดา้นการบริหารจดัการมหาวทิยาลยั

เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ
  735,151,581   735,061,700   735,061,700   735,061,700

542,939,914   542,832,300   542,832,300   542,832,300   

ตัวชีว้ดั :
1.  ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
แนวปฏบิัติทีไ่ด้รับการพฒันาปรับปรุง

จ านวน 14 16        16        16        

2.  ความพงึพอใจของบุคลากรทีเ่กีย่วกบั
ระบบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์

ร้อยละ 80 80        80        80        

3.  ความส าเร็จของการพฒันาคุณลักษณะ
ทีพ่งึประสงค์ของการใหบ้ริการและความ
พงึพอใจของผู้ใช้บริการ

ระดับ 5 5          5          5          

4.  ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ 
และระบบบัญชีต้นทุน

ระดับ 5 5          5          5          

5.  ความพงึพอใจของบุคลากรในการได้รับ
ความรู้เกีย่วกบัการปฏบิัติงานเพือ่ป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ 70 80        80        80        

6.  ความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏบิัติการด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

ระดับ 4 5          5          5          

6.1.1 ค่าด าเนินงานนอกเวลาราชการ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 9,000,000       9,000,000       9,000,000       9,000,000       
6.1.2 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 63,000           63,000           63,000           63,000           
6.1.3 โครงการการด าเนินการทางวนิัย ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 708,200         708,200         708,200         708,200         
6.1.4 โครงการค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานส าหรับบุคลากร

ภาครัฐ
ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 384,242,600   384,242,600   384,242,600   384,242,600   

6.1.5 โครงการค่าตอบแทนพิเศษส าหรับต าแหน่งสถาปนิก ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 30,000           30,000           30,000           30,000           
6.1.6 โครงการค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 534,200         534,200         534,200         534,200         
6.1.7 โครงการงบกลางอธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 8,000,000       8,000,000       8,000,000       8,000,000       
6.1.8 โครงการจดัจา้งบุคลากร ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 47,736,300     47,736,300     47,736,300     47,736,300     
6.1.9 โครงการจดัจา้งบุคลากร ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 5,969,100       5,969,100       5,969,100       5,969,100       
6.1.10 โครงการจดัประชุมของส านักงานสภามหาวทิยาลัย ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 4,620,775       4,620,700       4,620,700       4,620,700       
6.1.11 โครงการจา้งอาจารย์เกษียณอายุราชการ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 886,400         886,400         886,400         886,400         
6.1.12 โครงการจา่ยคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 1,250,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000       
6.1.13 โครงการตอบแทนเงินเดือนผู้บริหาร ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000       
6.1.14 โครงการตอบแทนเงินต าแหน่งผู้บริหาร ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 7,065,600       7,065,600       7,065,600       7,065,600       

งบประมาณ 2564

กลยุทธท์ี่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
• ด้านที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจดัการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวทิยาลัย
เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยมีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ หน่วยนับ
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6.1.15 โครงการตอบแทนเงินต าแหน่งวชิาชีพนิติกร ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 139,700         139,700         139,700         139,700         
6.1.16 โครงการตอบแทนที่ปรึกษาด้านก่อสร้าง ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 242,800         242,800         242,800         242,800         
6.1.17 โครงการบริหารการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 4,381,040       4,381,000       4,381,000       4,381,000       
6.1.18 โครงการบริหารงานการเงิน ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 62,200           62,200           62,200           62,200           
6.1.19 โครงการบริหารงานพัสดุ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 114,800         114,800         114,800         114,800         
6.1.20 โครงการบริหารจดัการทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 4,427,000       4,427,000       4,427,000       4,427,000       
6.1.21 โครงการบริหารจดัการมหาวทิยาลัย ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 3,395,860       3,395,800       3,395,800       3,395,800       
6.1.22 โครงการประชุมกรรมการและอนุกรรมการบริหาร

การเงินและทรัพย์สิน
ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 381,100         381,100         381,100         381,100         

6.1.23 โครงการประชุมสัญจรผู้บริหารพบอาจารย์และ
บุคลากรของมหาวทิยาลัย

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 450,000         450,000         450,000         450,000         

6.1.24 โครงการพัฒนามาตรฐาน แผนงาน งบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 750,000         750,000         750,000         750,000         

6.1.25 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสภามหาวทิยาลัยฯ

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 38,225           38,200           38,200           38,200           

6.1.26 โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 19,287,000     19,287,000     19,287,000     19,287,000     
6.1.27 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)ของ

สภามหาวทิยาลัยฯ
ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 98,000           98,000           98,000           98,000           

6.1.28 โครงการส ารองบริหารจดัการทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 4,599,860       4,500,000       4,500,000       4,500,000       
6.1.29 โครงการอบรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน
ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 215,200         215,200         215,200         215,200         

6.1.30 โครงการสวสัดิการส าหรับบุคลากรและคณาจารย์ใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 6,000,000       6,000,000       6,000,000       6,000,000       

6.1.31 โครงการปรับปรุงอาคาร 11 ชัน้ 5 ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       
6.1.32 โครงการปรับปรุงอาคาร 6 ชัน้ 8 และชัน้ 9 ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000       
6.1.33 โครงการจา่ยคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 150,000         150,000         150,000         150,000         
6.1.34 โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 2,238,240       2,240,000       2,240,000       2,240,000       
6.1.35 โครงการบริหารจดัการหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน 190,000         190,000         190,000         190,000         
6.1.36 โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลฯ
บัณฑิตวทิยาลัย 10,000           10,000           10,000           10,000           

6.1.37 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและ
บุคลากรฯ

บัณฑิตวทิยาลัย 10,000           10,000           10,000           10,000           
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6.1.38 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและ
บุคลากรฯ  เกีย่วกับสวสัดิการ

บัณฑิตวทิยาลัย 10,000           10,000           10,000           10,000           

6.1.39 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 บัณฑิตวทิยาลัย 20,000           20,000           20,000           20,000           
6.1.40 โครงการจดัท าแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและ

งบประมาณฯ
บัณฑิตวทิยาลัย 20,000           20,000           20,000           20,000           

6.1.41 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการท างานฯ บัณฑิตวทิยาลัย 185,400         185,400         185,400         185,400         

6.1.42 โครงการทบทวนแผนและรายงานผลการด าเนินงาน
คณะฯ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 110,200         110,200         110,200         110,200         

6.1.43 โครงการประชุมผู้บริหารคณะมนุษย์ฯ เพื่อการบริหาร
จดัการด้วยหลักธรรมาภิบาล

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 62,400           62,400           62,400           62,400           

6.1.44 โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจและ
ติดตามตรวจสอบผลงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 22,400           22,400           22,400           22,400           

6.1.45 โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุนการด าเนินงานของ
วทิยาลัยการดนตรี

วทิยาลัยการดนตรี 642,000         642,000         642,000         642,000         

6.1.46 โครงการบริหารจัดการส านักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี วทิยาลัยการดนตรี 230,230         230,200         230,200         230,200         
6.1.47 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม

ของฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรตามหลักธรร
มาภิบาล

คณะวทิยาการจดัการ 188,520         188,500         188,500         188,500         

6.1.48 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการด้วยหลักธรรมาภิ
บาลตามภารกิจของมหาวทิยาลัย

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 2,158,724       2,150,000       2,150,000       2,150,000       

6.1.49 โครงการการด าเนินงาน ส านักงานอธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี 95,000           95,000           95,000           95,000           
6.1.50 โครงการการด าเนินงานกองกลาง ส านักงานอธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี 380,000         380,000         380,000         380,000         
6.1.51 โครงการบริหารงานกลางมหาวทิยาลัย / กองคลัง ส านักงานอธกิารบดี 380,000         380,000         380,000         380,000         
6.1.52 โครงการบริหารงานกลางมหาวทิยาลัย/หน่วยงาน ส านักงานอธกิารบดี 315,400         315,400         315,400         315,400         
6.1.53 โครงการบริหารงานกลางมหาวทิยาลัย/หน่วยงาน ส านักวทิยบริการ 12,038,100     12,038,100     12,038,100     12,038,100     
6.1.54 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการด้วยหลักธรรมาภิ

บาลตามภารกิจของมหาวทิยาลัย
ส านักวเิทศฯ 305,540         305,000         305,000         305,000         

6.1.55 โครงการบริหารงานส านักงานฯ ส านักส่งเสริมฯ 2,260,400       2,260,400       2,260,400       2,260,400       
6.1.56 โครงการส่งเสริมและสร้างจติส านึกในการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
ส านักส่งเสริมฯ 28,400           28,400           28,400           28,400           
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27,746,506     27,746,300     27,746,300     27,746,300     

ตัวชีว้ดั :
1.  บุคลากรได้รับการพฒันาสมรรถนะทาง
วชิาชีพและวชิาการ

ร้อยละ 60 60 60 60

2.  บุคลากรทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร ตามปีงบประมาณ

ร้อยละ ›5 ›5 ›5 ›5

3.  บุคลากรทีไ่ด้รับการประเมินผลการ
ปฏบิัติงานในระดับดีเด่น

ร้อยละ ›40 ›40 ›40 ›40

4.  อตัราการลาออกของบุคลากร ร้อยละ 5 5 5 5
5.  ความพงึพอใจของการพฒันาผู้บริหาร
และบุคลากร

ร้อยละ 80 80 80 80

6.  อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ

ร้อยละ 28 30 30 30

7.  อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 28 30 30 30
8.  บุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีต าแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ 5 5 5 5

6.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวชิาชีพของ
บุคลากรคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 1,735,170       1,735,100       1,735,100       1,735,100       

6.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทางวชิาการ" รุ่น
ที่ 4

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 1,440,000       1,440,000       1,440,000       1,440,000       

6.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย"์

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 110,000         110,000         110,000         110,000         

6.2.4 โครงการการด าเนินการทางกฎหมายและการ
ด าเนินคดีทางศาล

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 50,000           50,000           50,000           50,000           

6.2.5 โครงการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 199,300         199,300         199,300         199,300         

6.2.6 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 145,400         145,400         145,400         145,400         
6.2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส านักงานอธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 342,000         342,000         342,000         342,000         
6.2.8 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึน้
ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 1,530,000       1,530,000       1,530,000       1,530,000       

• ด้านที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เป้าประสงค์ : 1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

                  2.  มบีุคลากรที่มคีวามสามารถและมศัีกยภาพ
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เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ หน่วยนับ

6.2.9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสอนให้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 2,617,800       2,617,800       2,617,800       2,617,800       

6.2.10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 750,000         750,000         750,000         750,000         
6.2.11 โครงการให้ทุนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 116,000         116,000         116,000         116,000         
6.2.12 โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวชิาชีพครู”
บัณฑิตวทิยาลัย 400,000         400,000         400,000         400,000         

6.2.13 โครงการจดัหาบุคลากรสายสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 331,200         331,200         331,200         331,200         

6.2.14 โครงการพัฒนาคณาจารย์สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ 407,000         407,000         407,000         407,000         
6.2.15 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจดัการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ฯ 230,400         230,400         230,400         230,400         
6.2.16 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความ

เชีย่วชาญในต าแหน่ง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 68,200           68,200           68,200           68,200           

6.2.17 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวชิาภาษาจนี:
ด้านภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 129,276         129,200         129,200         129,200         

6.2.18 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวชิา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติกับเครือข่ายภายในและต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 90,000           90,000           90,000           90,000           

6.2.19 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการและวชิาชีพของ
คณาจารย์สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป/์สาขาวชิาการ
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 70,000           70,000           70,000           70,000           

6.2.20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ฯ 320,000         320,000         320,000         320,000         
6.2.21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและ

สนับสนุนให้มีความรู้เป็นปัจจบุัน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 800,000         800,000         800,000         800,000         

6.2.22 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 150,000         150,000         150,000         150,000         
6.2.23 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 135,000         135,000         135,000         135,000         

6.2.24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานทาง
วชิาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ การเขียน
เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 93,300           93,300           93,300           93,300           

6.2.25 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ดนตรีตะวนัตก วทิยาลัยการดนตรี 500,000         500,000         500,000         500,000         
6.2.26 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ดนตรีไทย วทิยาลัยการดนตรี 175,000         175,000         175,000         175,000         
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เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ หน่วยนับ

6.2.27 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ดนตรีศึกษา วทิยาลัยการดนตรี 400,000         400,000         400,000         400,000         
6.2.28 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน
วทิยาลัยการดนตรี 156,000         156,000         156,000         156,000         

6.2.29 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะวทิยาการจดัการ 752,400         752,400         752,400         752,400         
6.2.30 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะวทิยาการจดัการ 7,465,104       7,465,100       7,465,100       7,465,100       
6.2.31 โครงการการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวชิาชีพ

ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 2,028,852       2,028,800       2,028,800       2,028,800       

6.2.32 โครงการการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวชิาชีพ
ของอาจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 171,360         171,300         171,300         171,300         

6.2.33 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวชิาชีพของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 2,089,804       2,089,800       2,089,800       2,089,800       

6.2.34 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวชิาชีพของ
อาจารย์

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 85,540           85,500           85,500           85,500           

6.2.35 โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์ฯ 148,000         148,000         148,000         148,000         
6.2.36 โครงการบริหารจดัการองค์กร ส านักงานอธกิารบดี 380,000         380,000         380,000         380,000         
6.2.37 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจดัการ ส านักวทิยบริการ 404,000         404,000         404,000         404,000         

6.2.38 โครงการการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวชิาชีพ
ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ส านักวเิทศฯ 216,960         217,000         217,000         217,000         

6.2.39 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
งานฯ

ส านักส่งเสริมฯ 400,000         400,000         400,000         400,000         

6.2.40 โครงการบริหารงานกลางมหาวทิยาลัย/หน่วยงาน อูท่องทวารวดี 11,440           11,500           11,500           11,500           
6.2.41 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสาย

วชิาการ
อูท่องทวารวดี 32,000           32,000           32,000           32,000           

6.2.42 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิใ์นด้านการปฏิบัติงาน

อูท่องทวารวดี 70,000           70,000           70,000           70,000           

11,740,400     11,740,400     11,740,400     11,740,400     

ตัวชีว้ดั :
1.  ความส าเร็จของการพฒันาและ
บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ 5 5          5          5          

• ด้านที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยมีประสิทธภิาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ
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เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ หน่วยนับ

2.  ความส าเร็จของการพฒันาและ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จดัการมหาวทิยาลัย

ระดับ 5 5          5          5          

3.  ความส าเร็จของการใหบ้ริการวชิาการ 
อบรม และความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)

ระดับ 5 5          5          5          

4.  ความส าเร็จของระบบและกลไกการ
ประชาสัมพนัธแ์ละผลงานเชิงรุก

ระดับ 5 5          5          5          

5.  ความส าเร็จของการส่ือสารเพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ทีดี่ทัง้ภายใน ภายนอกองค์กร
และเสริมสร้างความโดดเด่นแกสั่งคม

ระดับ 5 5          5          5          

6.  ความส าเร็จของการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลัย

ระดับ 5 5          5          5          

6.3.1 โครงการจดัท าจลุสารจดหมายข่าวสภามหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 18,000           18,000           18,000           18,000           

6.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซี
ทีการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานและการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวทิยาลัยให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 5,297,400       5,297,400       5,297,400       5,297,400       

6.3.3 โครงการส่งเสริมและบริหารจดัการส านักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสู่ความส าเร็จตามพันธกิจ

ส านักคอมพิวเตอร์ 1,900,000       1,900,000       1,900,000       1,900,000       

6.3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซี
ทีของมหาวทิยาลัย

ส านักคอมพิวเตอร์ 3,860,000       3,860,000       3,860,000       3,860,000       

6.3.5 โครงการผลิตส่ือ การประชาสัมพันธเ์ชิงรุก เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวทิยาลัย และการเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการส่ือสาร

ส านักประชาสัมพันธ์ 665,000         665,000         665,000         665,000         
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เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ หน่วยนับ

124,717,121   124,716,700   124,716,700   124,716,700   

ตัวชีว้ดั :
1.  ความพงึพอใจในการบริหารจดัการพืน้ที่
มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 80 80        80        80        

2.  ความพงึพอใจของนิสิตและบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการ
สร้างสุนทรียภาพ การบริการทีเ่อือ้ต่อการ
เรียนรู้ และความปลอดภยั

ร้อยละ 80 80        80        80        

6.4.1 โครงการจา้งบริการดูแลท าความสะอาดอาคาร 10 ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 660,000         660,000         660,000         660,000         
6.4.2 โครงการจา้งเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 21,236,000     21,236,000     21,236,000     21,236,000     
6.4.3 โครงการด าเนินงานจดัหา/จา้งเหมาบริการ ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 9,257,000       9,257,000       9,257,000       9,257,000       
6.4.4 โครงการปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้าง

ประกอบ
ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 54,139,900     54,139,900     54,139,900     54,139,900     

6.4.5 โครงการปรับปรุงห้องเรียน ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 6,383,700       6,383,700       6,383,700       6,383,700       
6.4.6 โครงการปรับปรุงอาคาร 6 ชัน้ 13 ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 7,896,400       7,896,400       7,896,400       7,896,400       
6.4.7 โครงการอาคารสันทนาการด้านกีฬา ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 18,000,000     18,000,000     18,000,000     18,000,000     
6.4.8 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 42,000           42,000           42,000           42,000           
6.4.9 โครงการจดัซ้ือส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 13,235           13,200           13,200           13,200           
6.4.10 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 462,000         462,000         462,000         462,000         

6.4.11 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ฯ 184,575         184,500         184,500         184,500         
6.4.12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ อาคาร 27 ชัน้ 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 150,000         150,000         150,000         150,000         

6.4.13 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอนสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์และ
สาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 173,168         173,100         173,100         173,100         

6.4.14 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาขาวชิาออกแบบ
นิเทศศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 396,000         396,000         396,000         396,000         

6.4.15 โครงการพัฒนาบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และลด
พลังงาน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 748,050         748,000         748,000         748,000         

• ด้านที่ 4 : สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการที่เอือ้ต่อการเรียนรู้
และสร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร

เป้าประสงค์ : 1.  มีนวตักรรมการบริหารจดัการพื้นที่ที่เหมาะสม

                  2.  นิสิต บุคลากร และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมคุีณภาพชวีติที่ดี
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เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ หน่วยนับ

6.4.16 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 55,472           55,400           55,400           55,400           
6.4.17 โครงการส่ิงอ านวยความสะดวก พัฒนาบริการ 

บรรยากาศ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 4,164,329       4,164,300       4,164,300       4,164,300       

6.4.18 โครงการเสริมสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 7,000            7,000            7,000            7,000            

6.4.19 โครงการปรับปรุงห้องเรียนและจดัท าพื้นที่การเรียนรู้
นอกเวลา ส าหรับนิสิต บุคลากร

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 129,400         129,400         129,400         129,400         

6.4.20 โครงการสนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก
สภาพแวดล้อม สร้างสุนทรียภาพและบริการที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้แก่นิสิตและ
บุคลากร

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 88,892           88,800           88,800           88,800           

6.4.21 โครงการด าเนินงานจดัซ้ือ/จา้งท า ส านักงานอธกิารบดี 380,000         380,000         380,000         380,000         
6.4.22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ส านักวทิยบริการ 150,000         150,000         150,000         150,000         

4,919,250       4,919,200       4,919,200       4,919,200       

ตัวชีว้ดั :
1.  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลักสูตร
 คณะ และและสถาบัน

ระดับ 5 5          5          5          

6.5.1 โครงการบริหารจดัการงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 3,356,000       3,356,000       3,356,000       3,356,000       
6.5.2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       
6.5.3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ 102,800         102,800         102,800         102,800         

6.5.4 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิส์าขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ 35,050           35,000           35,000           35,000           
6.5.5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 100,000         100,000         100,000         100,000         
6.5.6 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และ

จดัท าแผนพัฒนาวทิยาลัยการดนตรี
วทิยาลัยการดนตรี 90,000           90,000           90,000           90,000           

6.5.7 โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่มหาวทิยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล

คณะวทิยาศาสตร์ฯ 100,800         100,800         100,800         100,800         

6.5.8 โครงการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธติ 70,000           70,000           70,000           70,000           
6.5.9 โครงการบริหารจดัการงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธกิารบดี 64,600           64,600           64,600           64,600           

• ด้านที่ 5 : สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสู่มหาวทิยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล
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เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ หน่วยนับ

23,088,390     23,106,800     23,106,800     23,106,800     

หน่วยงานที่ 1 : โรงเรียนสาธติ 22,036,600     22,056,000     22,056,000     22,056,000     

ตัวชีว้ดั :
1.  หลักสูตรสถานศึกษาทีไ่ด้รับการปรับปรุง จ านวนหลักสูตร 3 3 3 3
2.  หลักสูตรพเิศษ จ านวนหลักสูตร 3 3 3 3
3.  การจดัอนัดับโรงเรียนจากผลการสอบ 
O-NET -   ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6

10 10 10 10

 -   ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3

10 10 10 10

 -   ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6

10 10 10 10

4.  ความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการ
จดัการเรียนรู้

ร้อยละ 80 80 80 80

5.  ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีม่ี
ต่อการบริหารจดัการของโรงเรียน

ร้อยละ 80 80 80 80

6.  ผลงานนักเรียนในระดับชาติ จ านวนชิ้นงาน 10 10 10 10
7.  นิสิตทีม่าฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน
สาธติ

จ านวนคน 30 35 35 35
8.  อาจารย์ทีม่าช่วยสอนและปฏบิัติ
งานวจิยัในโรงเรียน

จ านวนคน 10 10 10 10

6.6.1 โครงการจดัการเรียนการสอนระดับปฐมวยั โรงเรียนสาธติ 1,579,740       1,580,000       1,580,000       1,580,000       
6.6.2 โครงการจดัการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธติ 9,445,620       9,500,000       9,500,000       9,500,000       
6.6.3 โครงการจดัการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธติ 9,535,240       9,500,000       9,500,000       9,500,000       
6.6.4 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีไทย (มัธยม) โรงเรียนสาธติ 306,400         306,400         306,400         306,400         
6.6.5 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีสากล (มัธยม) โรงเรียนสาธติ 245,600         245,600         245,600         245,600         
6.6.6 โครงการจดัซ้ือชุดอุปกรณ์เคร่ืองแต่งกาย (มัธยม) โรงเรียนสาธติ 291,000         291,000         291,000         291,000         
6.6.7 โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสาธติ 633,000         633,000         633,000         633,000         

หน่วยงานที่ 2 : ศูนย์การศึกษาอูท่องทวารวดี 1,051,790       1,050,800       1,050,800       1,050,800       

ตัวชีว้ดั :
1.  ความส าเร็จของการบริหารงานตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมจดัต้ังศูนย์
การศึกษานอกสถานทีต้ั่งเพือ่พฒันาเป็น
วทิยาเขต

ระดับ 4 5 5 5

• ด้านที่ 6 : การบริหารความต่อเนือ่งเพื่อการจดัต้ังหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลัย

อันดับที่
เทียบกับ
โรงเรียน
ในกลุ่ม
สาธติ

เป้าประสงค์ : มีการจดัต้ังหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย



~ 57 ~
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เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

งบประมาณ 2564งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์/ ด้าน โครงการ หน่วยนับ

2.  ความส าเร็จของการด าเนินงานด้าน
ส่ิงกอ่สร้างตามนโยบายการเตรียมความ
พร้อมจดัต้ังศูนย์การศึกษานอกสถานทีต้ั่ง
เพือ่พฒันาเป็นวทิยาเขต

ระดับ 4 5 5 5

3.  หลักสูตรทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา จ านวน
หลักสูตร

3 4 4 4

6.6.8 โครงการตอบแทนเงินเดือนผู้บริหารสระยายโสม ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) 242,800         242,800         242,800         242,800         
6.6.9 โครงการการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง อูท่องทวารวดี 35,000           35,000           35,000           35,000           
6.6.10 โครงการบริหารงานกลางมหาวทิยาลัย/หน่วยงาน อูท่องทวารวดี 738,990         738,000         738,000         738,000         
6.6.11 โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ อูท่องทวารวดี 15,000           15,000           15,000           15,000           
6.6.12 โครงการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน อูท่องทวารวดี 20,000           20,000           20,000           20,000           

หน่วยงานที่ 3 : ศูนย์ภาษา -               -               -               -               

ตัวชีว้ดั :
1.  ความส าเร็จในการจดัต้ังศูนย์ภาษาเป็น
หน่วยงานย่อยของส านักวเิทศสัมพนัธแ์ละ
เครือข่ายอาเซียน

ระดับ 5 5

6.6.13 โครงการจดัต้ังศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษา -               -               -               -               

หน่วยงานที่ 4 : หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวทิยาลัย -               -               -               -               

ตัวชีว้ดั :
1.  ความส าเร็จในการจดัต้ังงานด้านบริหาร
รายได้/ผลประโยชน์มหาวทิยาลัยเป็น
หน่วยงานย่อยของส านักงานอธกิารบดี

ระดับ 5 5

6.6.14 โครงการจดัต้ังหน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์
มหาวทิยาลัย

ส านักงานอธกิารบดี(ส่วนกลาง) -               -               -               -               
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         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

บัณฑิตมีความรู้ มีจิตสาธารณะ  มีทักษะ
ภาษาการสื่อสารดี และมีความเป็นไทยเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

องค์ความรู้จากการวิจยัได้รับการยอมรบั
และใช้ประโยชน์ได้ ในการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้ด้าน
ดนตรี   ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน
และสังคม 

องค์กรมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ    
เป็นองค์กรคุณภาพ  มีคว ามแข็ งแกร่ ง              
ด้านความเป็นผู้น า 

 -บัณฑิตมีงานท า เป็นที่ต้องการ  ของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
-ผู้บริหาร คณาจารย์  และบุคลากรมี
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตพร้อมพัฒนา
องค์กร 

องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 
มีคุณภาพ   ได้รับการเผยแพร่  และใช้
ประโยชน์ 

ผ ล ง า น ด้ า น ด น ต รี  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม                     
มีความหลากหลายและมีมูลค่า  พร้อม
เผยแพร่สู่สังคม 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐาน
คุณภาพ และความแข็งแกร่งในความเป็น
ผู้น า 

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้    
คุณลักษณะบัณฑิต   
การสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและ
ศักยภาพบุคลากร 
 

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ฐานข้อมูลและการเผยแพร่งานวิจัยและ
งานวิชาการ 
 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือดา้น
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม  

พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ  ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบจัดการความรู ้แนวทางการพัฒนา
งาน และวัฒนธรรมคุณภาพ 
 

กา
รพ

ัฒน
าอ

งค
์กร

  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มี ศักยภาพ สมรรถนะ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

การสร้างระบบเครือข่าย  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้          
การจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์                 
ต่อการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

-การพัฒนาระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรม 
-การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ    
กับองค์กร หนว่ยงาน บุคคล 

-การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สารสนเทศ 
-การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร 
-การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 

บัณฑิตมีความรู้ มีจิตสาธารณะ  มีทักษะ
ภาษาการสื่อสารดี และมีความเป็นไทยเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

กล
ยุท

ธ ์

 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ 

ก า ร ส นั บ ส นุ น  ส่ ง เ ส ริ ม                 
ก ารพัฒนาหลั ก สู ตร  ระบบ               
การจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาบัณฑิตให้มี คุณภาพ 

การเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ง า นวิ จั ย  ส ร้ า งอ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

กา ร ให้ บ ริ ก า รวิ ช าก า รตาม            
ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ก า ร อ นุ รั ก ษ์  เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก                   
พระราชด าริ 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย              
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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