
ยุทธศาสตรที่ ๒ 
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณโดดเดน
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

๑
ผลิตครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเปนครูตามอัตลักษณที่โดดเดน 
  (ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) นำไปสูความเปนเลิศ
    สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

ตัวชี้วัด :
จำนวนนักศึกษาครูที่ไดรับทุนจากชุมชนและทองถิ่น
รอยละของนักศึกษาครูที่ผานการประเมินระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเกณฑมาตรฐานอื่น

รอยละของนักศึกษาครูที่ผานการประเมินจิตวิญญาณความเปนครูตามอัตลักษณที่โดดเดน

รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

รอยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูไดในครั้งแรก

รอยละของบัณฑิตที่มีงานทำตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาทั้งในและตางประเทศภายใน ๑ ป

รอยละความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

กลยุทธที่ 

๒
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
   ในการปฏิบัติหนาที่

ตัวชี้วัด :
จำนวนของอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

จำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่มีคะแนน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชา สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

รอยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชา สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

รอยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่มีคะแนน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชา สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

กลยุทธที่ 

๓
สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ สูการศึกษา ๔.๐ 
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน ทองถิ่น และประเทศ

ตัวชี้วัด :
รอยละของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง

รอยละของงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ไดรับการตีพิมพระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครู

จำนวนกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง

จำนวนโรงเรียนในทองถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน

จำนวนกิจกรรมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ สูการศึกษา ๔.๐ ที่จัดใหโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง

กลยุทธที่ 

โครงการหลัก :โครงการรอง :

โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในทองถิ่นดวยระบบ Coaching and Mentoring 

และ Professional Learning Community ดวยศาสตรพระราชา

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู

โครงการพัฒนาอาจารยเปนอาจารยตนแบบทางการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีศักยภาพและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย

โครงการศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในทองถิ่น โดยใชโรงเรียนสาธิตเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยตนแบบ

โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการตนแบบการผลิต

และพัฒนาครู

โครงการหลัก :

โครงการรอง :

โครงการความรวมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการจัดการเรียนรูกับผูใชบัณฑิตและองคกรวิชาชีพ

โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู

โครงการสรางมาตรฐาน ฝกอบรมและพัฒนาอาจารยมืออาชีพ

โครงการพัฒนาอาจารยใหมีทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐาน

โครงการสงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการ

โครงการสงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

โครงการบมเพาะคณาจารยเพื่อรวมสรางคุณลักษณะ “บานแหงความสำเร็จ บานสมเด็จเจาพระยา”

โครงการทุนการศึกษาระยะยาวเพื่อคัดสรรคณาจารยเฉพาะทาง(คณาจารยชางเผือก)

โครงการสรางมาตรฐานวิชาชีพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะของศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (Startup)

โครงการพัฒนาสมรรถนะ

บัณฑิตเพื่อตอบสนอง

การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐

รอยละหลักสูตรที่ผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

รอยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน

รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ

จำนวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ

จำนวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ

รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อดิจิตอล (Digital Based Education)

รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
  รอยละของอาจารยที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
     รอยละของอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ
        รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
         รอยละของอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
         ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร

  รอยละของอาจารยประจำและนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
   และภายนอกสถาบันตออาจารยประจำและนักวิจัย
    รอยละงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีการเผยแพรหรืออางอิง หรือนำไปใช
     ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจำนวนโครงการวิจัย
             รอยละผลผลิตของอาจารยประจำและนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
                จำนวนเวทีและเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัย การแสดงผลงาน
                 สรางสรรคและนวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
                  จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนในชุมชน
                  และทองถิ่น

ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ      
รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำ สรางงานเองได หรือศึกษาตอ ภายใน ๑ ปหลังสำเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
รอยละของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ โดยเฉลี่ยเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการตามอัตลักษณที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
รอยละของนักศึกษามีสวนรวมในการใชทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศในกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ระดับพฤติกรรมความเปนไทยของนักศึกษา

          ตัวชี้วัด :
  จำนวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ทำปฏิญญารวมกันในการพัฒนาทองถิ่น

          ตัวชี้วัด :
 จำนวนของโครงการ กิจกรรมรวมกับเครือขายหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน ทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ

          ตัวชี้วัด :
จำนวนขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
รอยละของหนวยงานดานบริการที่มีความพึงพอใจของผูรับบริการ
ในระดับ ๔ ขึ้นไป
รอยละของผูใชบริการที่มีความพึงพอใจในระดับ ๔ ขึ้นไป
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย ระบบบัญชีตนทุน การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

          ตัวชี้วัด :
รอยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในมหาวิทยาลัย
รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการสงเสริมการสรางสุนทรียภาพและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการบริการที่เอื้อตอการเรียนรูในมหาวิทยาลัย

          ตัวชี้วัด :
จำนวนฐานขอมูลสำหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมและพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนโครงการ กิจกรรมการใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ระดับความสำเร็จของระบบที่รองรับการเปน Digital University 
ระดับความสำเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานการเผยแพรขอมูล
ขาวสารและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

พัฒนาบัณฑิต
ใหมีคุณภาพมีทักษะ
และเชี่ยวชาญในการ

ประกอบอาชีพและสอดคลอง
ตามอัตลักษณบัณฑิต
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ภาพ

ไดมาตรฐานสากลตอบสนองตอความตองการ

ของสังคมและทองถิ่น

กล
ยุท

ธที
 ่๔

   
   

 ก
ลยุ

ทธ
ที่ 

๓
กล

ยุท
ธท

ี่ ๒
   

   
  ก

ลย
ุทธ

ที่ 
๑

ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

กลยุทธที่ ๑
รวมกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาทองถิ่น

กลยุทธที่ ๒
พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู เสริมสรางทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารองคกรอยางมีคุณภาพ

กลยุทธที่ ๓
สรางสุนทรียภาพ และสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหแกนักศึกษาและบุคลากร

กลยุทธที่ ๔
สรางเครือขายประชารัฐในการทำงานตามพันธกิจ

กลยุทธที่ ๕
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง มุงเนนการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล

โครงการหลัก :

โครงการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ
โครงการประกาศปฏิญญาราชภัฏ ๖๐

โครงการประกาศพื้นที่รับผิดชอบรายมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

โครงการ จัดหา พัฒนา ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา

โครงการจัดทำขอตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา

โครงการสรางเครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาเครือขายในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

โครงการศึกษา พัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ เพื่อเสริมสราง ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

โครงการรอง :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล มุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระยะ  ๒๐  ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย

กลยุทธ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อสรางองคความรูที่ใชพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 

สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

สงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืนแกชุมชนและทองถิ่น

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

สงเสริมองคความรูการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมแกชุมชน 

๑. ดานเศรษฐกิจ    ๒. ดานสังคม    ๓. ดานสิ่งแวดลอม    ๔. ดานศิลปะและวัฒนธรรม๑

พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม

เปาหมาย

กลยุทธ
ผลิตครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเปนครูตามอัตลักษณที่โดดเดน (ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) นำไปสูความเปนเลิศสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ี่

สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ สูการศึกษา ๔.๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน ทองถิ่น และประเทศ

๑. การผลิตครูระบบปด/เปด    ๒. การพัฒนาศักยภาพครู    ๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู๒

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ที่มีอัตลักษณโดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  

เปาหมาย

กลยุทธ
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตอบสนองตอความตองการของสังคมและทองถิ่น

เสริมสรางศักยภาพอาจารยใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ
สรางสรรคและเผยแพรองคความรูการวิจัยที่มีคุณภาพสูความเปนเลิศ และพัฒนาความรวมมือทางการวิจัยอยางตอเนื่อง

พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคลองตามอัตลักษณบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย

๑. ยกระดับความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ๒. พัฒนาอาจารย    ๓. คุณภาพบัณฑิต
๓

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

วิสัยทัศน  VISION

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนสถาบันชั้นนำแหงการเรียนรู
ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล

พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน  ใหมีการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆ 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาองคความรูบนพื้นฐานของการวิจัย 
เพื่อสรางนวัตกรรมการทำงาน 
และการผลิตบัณฑิต

เปนศูนยกลางการบริการวิชาการ
และองคความรู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถิ่น และชุมชน 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ดวยหลักธรรมาภิบาล

อนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยสูสากล 

พันธกิจ  MISSION

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของอยางรอบดานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   ในการจัดทำยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๘๒ ตัวชี้วัด 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒

ระยะที่ ๓
ระยะที่ ๔

๑

๒

๓

๔

๕

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ยุทธศาสตร๑
ยุทธศาสตร๒

ยุทธศาสตร๓
ยุทธศาสตร๔

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ
เพื่อยกระดับการพัฒนาทองถิ่น

พัฒนาศักยภาพการผลิต
และพัฒนาครู การวิจัย 

และนวัตกรรม

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

    การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   และพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต
   ที่มีอัตลักษณโดดเดนบนพื้นฐาน
  ของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

๑

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด :

จำนวนโครงการที่นำความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

จำนวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่ทำใหเกิดรายได

รายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น 

จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหมที่เพิ่มขึ้นในทองถิ่น

จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค ที่นำมาใชประโยชนในชุมชนและทองถิ่น

กลยุทธที่ 

ตัวชี้วัด :
จำนวนโครงการ กิจกรรม สงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริิ 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ

๔ ตัวชี้วัด :
จำนวนโครงการ กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพรทั้งในและตางประเทศ

จำนวนผลงานที่แสดงถึงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยหรืองานสรางสรรค

จำนวนโครงการ กิจกรรมการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มโดยใชทุนทางวัฒนธรรม

รอยละของผูใชแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

กลยุทธที่ 

๕ ตัวชี้วัด :

จำนวนโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมหรืออนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชนและทองถิ่น

จำนวนผลงานวิจัย องคความรู และนวัตกรรมที่ชุมชนสามารถนำไปใชประโยชนได

กลยุทธที่ 

๒ ตัวชี้วัด :

จำนวนหมูบาน ชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคความรูใหเยาวชนและผูสูงวัยหรือไดรับการเสริมสรางความเขมแข็งดานสังคม

จำนวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนาชุมชน

ผลการสำรวจความคิดเห็นบานสมเด็จโพลลในประเด็นที่เกี่ยวของ

กลยุทธที่ 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย

กลยุทธ
รวมกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น

พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู เสริมสรางทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองคกร

อยางมีคุณภาพ
สรางสุนทรียภาพ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักศึกษาและบุคลากร

สรางเครือขายประชารัฐในการทำงานตามพันธกิจ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง มุงเนนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ภายใตหลักธรรมาภิบาล

๑. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ   ๒. ระบบฐานขอมูล   ๓. การใชทรัพยากรรวมกัน   ๔. พัฒนาเครือขาย

๕. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล
๔

๓
กลยุทธที่ 

โครงการหลัก :โครงการรอง :

โครงการสงเสริมศูนยกลางการผลิตอาหารปลอดภัย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาสินคาการเกษตรสูเศรษฐกิจสรางสรรค
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวดวยทุนทางวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจใหกับชุมชน สถานประกอบการ
โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการใหม
โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสังคมสูงวัย
โครงการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแกไขปญหาใหกับทองถิ่น
    โครงการสรางความปรองดอง สมานฉันทในทองถิ่นอยางยั่งยืน

โครงการปองกันการติดยาเสพติด
ของเยาวชนในชุมชนและทองถิ่น
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ใหเทาเทียมและทั่วถึง
โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ทองถิ่น และชุมชน
โครงการบริหารจัดการการใชทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน

โครงการบูรณาการพัฒนา

กิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคม

ทองถิ่น

สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อสรางองคความรูที่ใชพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 

สงเสริมองคความรูการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมแกชุมชน

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

สงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
แกชุมชนและทองถิ่น

โครงการสงเสริมองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ เผยแพร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนในทองถิ่น


