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 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา





ค�ำน�ำ

ตามที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เป็นท่ีพึ่งพิงของท้องถิ่น โดยมีบทบาทส�าคัญในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่ก�าหนดทิศทางการด�าเนนิการพฒันามหาวทิยาลยัสูค่ณุภาพมาตรฐานสากลและสอดรบัตามแนวทาง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ซึ่งก�าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ�านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
27,846,800 บาท (ปรับลดตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563) โดยโครงการที่ 1-8 เป็นโครงการท่ีด�าเนิน 
ร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้ 38 แห่ง ส่วนโครงการที ่9 เป็นโครงการตามบรบิทของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
4. โครงการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดแววความเป็นครู
6. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามโครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
7. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21
9. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน
โครงการทั้ง 9 โครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด�าเนินงานโครงการปีต่อไป ซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ตั้งไว้
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                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                                                                                  ตุลาคม 2563
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านการผลิตและพัฒนาครู และ
ด้านดนตรี มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเสียงและมีความเป็นเลิศหลายประการ โดยเฉพาะการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างเครือข่าย
สายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทในการพัฒนา แก้ปัญหา สังคม ชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูล
ต่างๆ รอบด้าน จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
 ส�าหรบัข้อมลูส�าคญัทัง้ ปรชัญา ปณิธาน คตพิจน์ เอกลกัษณ์ อัตลกัษณ์ของบัณฑติ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านยิมร่วม 
ของมหาวทิยาลยั มีดังต่อไปนี้

ปรัชญำ

มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ปณิธำน

มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพ 
การศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยม
ด้วยคณุธรรม มีสขุภาพอนามัยด ีมีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทาง
ภาษาการส่ือสารและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และประเทศชาต ิพร้อมเป็นสมาชกิประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

คติพจน์ประจ�ำมหำวิทยำลัย

สจฺจ�เว อมตา วาจา
"ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย"

เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 
และการน�าองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลย ีมคีวามเป็นไทย และเข้าใจหลกัสากล

สมเดจ็
เจา้พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ ์(ช่วง บุนนาค)
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วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน�าแห่ง
การเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ค่ำนิยมร่วม

มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ก�าหนดค่านิยมหลกัเพือ่
น�าไปสู่ "บ้านแห่งความส�าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ด้วยค�าว่า
"MORALITY ดังนี้

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาการต่างๆ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาองค์ความรู ้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการท�างานและการผลิตบัณฑิต

3. เป็นศูนย์กลางการบริหารวิชาการและองค์ความรู้  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทยสู่สากล

5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง

	 มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย	 ในการจัดท�ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 
ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2564-2568)	ฉบับปรับปรุง	ประกอบด้วยทั้งหมด	4	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้น�าสู ่การปฏิบัติ	 เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที ่
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	รับผิดชอบให้บริการ	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	
จังหวัดสมุทรสาคร	 และอ�าเภออู่ทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ในการจัดท�าแผนงานโครงการ 
และกิจกรรมที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น	 
ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	โดยมีการวิเคราะห์และประเมินอย่างต่อเนื่อง	การสื่อสาร
กับชุมชนและท้องถิ่น	 การบูรณาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ซึ่งกันและกันทั้งใน
มหาวิทยาลัย	นอกมหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันเอง
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โครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์  
“พื้นที่ กรุงเทพมหานคร”

กรุงเทพมหำนคร 
เป็นเขตปกครองพิเศษ มีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร  
แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต 169 แขวง 2,066 ชุมชน 
มีประชากร 5,676,648 คน 469,431 ครอบครัว 474,990 
หลังคาเรือน 

กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่การให้บริการของ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ดังนี้                     

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม        
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยฯ ได้บูรณาการความรู ้
สู่ชุมชนและท้องถิ่นโดยมีภาคีเครือข่ายในการท�างาน ดังนี้ 
 - กระทรวงวัฒนธรรม
 - กระทรวงพลังงาน
 - กรมการท่องเที่ยว
 - ส�านักงานเขตธนบุรี
 - ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่
 - ส�านักงานเขตบางกอกน้อย
 - ส�านักงานเขตคลองสาน
 - สถานีต�ารวจบุปผาราม
 - สถานีต�ารวจบางยี่เรือ
 - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 - โรงเรียน วัด และชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด�ำเนินโครงกำร
ตำมแผนยุทธศำสตร์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง 
ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ  
และด้านสิ่งแวดล้อม เช ่น การพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน  
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ
และประชาชนทั้งกายและใจ การให้ความช่วยเหลือในช่วงการระบาด
ของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 การสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
บริเวณคลองบางไส้ไก่ และการสร้างจิตสาธารณะในการเป็นชุมชน
เข้มแข็ง เป็นต้น

มหาวิทยาลัยฯ ได้เร่ิมด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ท้องถิ่นจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยฯ ในพื้นท่ีแขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี และในปี พ.ศ. 2562-2563 มหำวิทยำลัยฯ ได้ขยำย
พื้นที่ออกไป จ�ำนวน 15 เขต พื้นที่ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย 
ธนบุรี คลองสำน บำงแค บำงขุนเทียน บำงบอน จอมทอง  
รำษฎรบูรณะ ทุ ่งครุ บำงพลัด ตลิ่งชัน บำงกอกน้อย 
บำงกอกใหญ่ ภำษีเจริญ หนองแขม และทวีวัฒนำ 

ผลกำรด�ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการด�าเนินงาน ดังนี้

ด้ำนเศรษฐกิจ    58 ผลิตภัณฑ์ / 25 ชุมชน / 500 คน

ด้ำนสังคม      29 ชุมชน / 2,000 คน

ด้ำนสุขภำพ      3,000 คน

ด้ำนสิ่งแวดล้อม  2 ชุมชน / 300 คน

ด้ำนกำรศึกษำ    1,000 คน

แผนที่กรุงเทพมหานคร

ด้านเศรษฐกิจ 500 คน
ด้านสังคม 2,000 คน
ด้านสุขภาพ 3,000 คน
ด้านสิ่งแวดล้อม 300 คน
ด้านการศึกษา 1,000 คน
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จังหวัดสมุทรสำคร เป ็นจังหวัดหน่ึงในภาคกลางของ
ประเทศไทยมีพื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขต 
การปกครอง ออกเป็น 3 อ�าเภอ 40 ต�าบล และ 290 หมู่บ้าน 
มีจ�านวนประชากร 577,964 คน ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร 
มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จ�านวน 184 แห่ง จ�าแนกเป็น ในระบบ 161 
แห่ง นอกระบบ 23 แห่ง จังหวดัสมทุรสาคร ถอืได้ว่าเป็นจังหวดั
ท่ีมีทรัพยากรมาก ท้ังทางด้านเกษตร ประมง อุตสาหกรรม 
และการท่องเท่ียว ปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวของประชากร
ค่อนข้างสงู อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากความเตบิโตด้านเศรษฐกิจ 
ท�าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานจากภาคชนบทและแรงงาน
ต่างด้าวจ�านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพและกระบวนการ 
การจัดการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ในจังหวัด
สมุทรสาคร มหาวิทยาลัยฯ ได้บูรณาการความรู้สู ่ชุมชนและ 
ท้องถิ่น โดยมีภาคีเครือข่ายในการท�างาน ดังนี้ 
 - ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
 - ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 - ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร
 - ที่ว่าการอ�าเภอกระทุ่มแบน
 - ที่ว่าการอ�าเภอบ้านแพ้ว
 - ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
 - โรงเรียนในพื้นที่
       

โครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์  
“พื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร”
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด�ำเนินโครงกำร
ต ำม แผน ยุทธศ ำสตร ์  ใ นพื้ น ที่ จั ง ห วั ด ส มุ ท รส าคร  
อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทั้งรูปแบบการบริการวิชาการและ 
การวิจัย เช่น โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาของโรงเรียนในท้องถ่ินด้วยระบบ Coaching and 
Mentoring และ Professional Learning Community ด้วยศาสตร์
พระราชา โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการยุคใหม่ (Startup) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  
และโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 เป็นต้น ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน
ท่ีครอบคลุมทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
และด้านสุขภาพ

ผลกำรด�ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด�าเนินงาน ดังนี้

ด้ำนเศรษฐกิจ โครงการ Startup  โครงการ อว. 
สร้างงาน และงานวิจัย จ�านวน 139 เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ 250 คน
ด้ำนสังคม โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย ส�ารวจฐานข้อมูล จ�านวน 300 คน  
ด้ำนสุขภำพ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ 
ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จ�านวน 500 คน
ด้ำนกำรศึกษำ โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา จ�านวน 44 โรงเรียน 1,969 คน

แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร
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โครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์  
“พื้นที่ อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”

จังหวัดสุพรรณบุรี เป ็นจังหวัดหนึ่ง ในภาคกลางของ 
ประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร มีพื้นที่
ท้ังหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกโิลเมตร การบรหิารราชการ
ส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ�าเภอ  
110 ต�าบล และ 1,007 หมู่บ้าน มีจ�านวนประชากร 848,567 
คน  เป็นชาย 410,617 คน  และหญิง 437,950 คน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด�าเนินโครงการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา เช่น 
ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดชุมชนริมน�้าบ ้านจรเข ้สามพัน  
การพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านหนองโอ่ง การพัฒนายกระดับ
สินค้าชุมชน  การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนด้วยสมุนไพร โครงการส่งเสริม
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และการให้ความช่วย
เหลอืในช่วงการระบาดและฟ้ืนฟคูณุภาพชวีติหลังการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 เป็นต้น 

กำรสร ้ำงควำมร ่วมมือกับหน ่วยงำนภำคี เครือข ่ำย  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยฯ ได้บูรณาการความรู ้
สู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีภาคีเครือข่ายในการท�างาน ดังนี้ 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 - ส�านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
 - สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 - พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
 - อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
 - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
 - องค์การบรหิารการพฒันาพ้ืนทีพ่เิศษการท่องเท่ียว
   อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
 - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
 - อ�าเภออู่ทอง
 - เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)
 - ชุมชนหนองโอ่ง / ชุมชนบ้านดงเย็น อ�าเภออู่ทอง
 - ส�านักงานเกษตร อ�าเภออู่ทอง
 - ส�านักงานพัฒนาชุมชน อ�าเภออู่ทอง
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มหำวทิยำลยัรำชภฏับ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ ได้ด�ำเนนิโครงกำร
ตำมแผนยทุธศำสตร์ ในพืน้ท่ีอ�าเภออู่ทอง จงัหวัดสพุรรณบรุี 
ในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 3 ต�าบล คือ ต�าบลจรเข้สามพัน 15 
หมู่บ้าน ต�าบลสระยายโสม 9 หมู่บ้าน และต�าบลหนองโอ่ง 1 
หมู่บ้าน (ชุมชนต้นแบบ) 

ผลกำรด�ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ ในพื้นที่ 
อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การด�าเนินงาน ดังนี้

ด้ำนเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
25 ผลิตภัณฑ์ / 250 คน
ด้ำนสังคม 25 หมู่บ้าน / 1,000 คน
ด้ำนสุขภำพ 1,000 คน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 1 หมู่บ้าน / 150 คน
ด้ำนกำรศึกษำ 500 คน

ด้านเศรษฐกิจ 250 คน

ด้านสังคม 1,000 คน

ด้านสุขภาพ 1,000 คน

ด้านสิ่งแวดล้อม 150 คน

ด้านการศึกษา 500 คน



STRATEGIC

LOCAL 

DEVELOPMENT

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำท้องถิ่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



1

STRATEGIC

LOCAL 

DEVELOPMENT
ด้ำนเศรษฐกิจ

ด้ำนสังคม
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
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หลักกำร จากการน�าพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เร่ืองการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน โดยมีเป้าหมายคอืคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทดัฐานทีด่ต่ีอสงัคม เพือ่ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการเสริม
สร้างคุณธรรม จรยิธรรม ความมวีนิยั จติสาธารณะ พฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย คุณลักษณะคนไทย 
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ 

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
3. มีงานท�า มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย สู่การปฏิบัติของนักเรียน 

นกัศกึษา คร ูอาจารย์ และประชาชน ในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ

ตัวชี้วัด
1. มหีลกัสูตรระยะสัน้ และระยะยาว ทีเ่หมาะสมกบัคนในช่วงวยัต่างๆ
2. ชุมชน เครือข่าย ไม่ต�่ากว่า 20 ชุมชน/เครือข่าย
3. มีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายไม่น้อยกว่า 20 สถาบนั
4. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ต�่ากว่า1,000 คน
5. ความเข้าใจ การรบัรูข้องชมุชนและเครอืข่าย ด้านการเรยีน

รู้หน้าที่สิทธิของพลเมืองฯ

ผลที่ได้ (Output)
1. กลุ ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย นักเรียน 

นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้น�าชุมชน และชุมชน  
ที่มีโอกาสหรือมีประเด็นปัญหาที่ต้องพัฒนา รวมถึง
ชมุชนทีม่คีวามขดัแย้ง ทัง้ในมติคิวามคิด ความเชือ่ ศาสนา 
การเมืองรวมถึงการปกครอง ที่ เข ้าร่วมโครงการ 
เกิดองค์ความรู ้ เข ้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และสิทธ ิ
ของพลเมืองและสังคมประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

2. ได้เครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู ้ เข้าใจ 
ในหน้าที่สิทธิของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี  
ความมรีะเบยีบวนัิย  เข้าใจสทิธ ิ หน้าทีข่องตนเองและผูอ่ื้น

พื้นที่เป้ำหมำย
1. ที่ว่าการอ�าเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
2. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
3. โรงเรยีนวัดราษฎร์รงัสรรค์ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและชุมชน 

ในเขตธนบุรี

กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้น�าชุมชน และชุมชน ที่มีโอกาสหรือ 
มีประเด็นปัญหาที่ต้องพัฒนา รวมถึงชุมชนที่มีความขัดแย้ง  
ทัง้ในมติคิวามคดิ ความเชือ่ ศาสนา การเมอืงรวมถึงการปกครอง

วิธีกำรด�ำเนินงำน

01
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมาย 
และสิทธิที่ประชาชนควรรู้

02
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง 
อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

03
อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาสังคมเรื่อง  
แต่งแต้มสีสันแบ่งปันรอยยิ้มส�าหรับครู อาจารย์  
นักเรียน และประชาชน

04
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข 
ปราศจากมลภาวะทางสังคม

05
กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะสู่การพัฒนา
สถานศึกษาของนักเรียน

06
กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะ 
สู่การพัฒนาชุมชนของนักเรียน

07 สรุปโครงการ
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ผลกระทบ (Outcome)
1. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2. มีเครือข่ายหรือแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน
3. จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวมไม่ต�่ากว่า 1,000 คน
4. จ�านวนประชนชนทีม่ส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชมุชนเพิม่ขึน้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5. ระดบัความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วม ไม่ต�า่กว่า 

4.0 จากระดับ 5.0
6. มเีครอืข่ายทีม่คีวามร่วมมอืด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ มีทักษะ และเกิดประสบการณ์ มีมุมมอง
ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยกระดับการด�าเนินชีวิต  
ตลอดจนทัศนคต ิในการอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสขุ ภายใต้หน้าท่ี 
สิทธิเสรีภาพที่เหมาะสมและเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น การเรียน 
การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีเครือข่ายความร่วมมือ
การเรยีนรูน้อกห้องเรยีน มกีารด�าเนนิงานด้านการพฒันาจัดการ
การเรียนรู ้ ให้มีมาตรฐาน มีศักยภาพ และเป็นศูนย์กลาง 
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้

1. มีเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ 
หลักสูตร ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
สิทธิหน ้ าที่ ของพล เ มืองแล ะสั งคมปร ะชา ธิป ไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 20 ชุมชน รวมไม่น้อย 
กว่า 1,000 คน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้ และมีพฤติกรรม 
เชิงบวกต่อการพัฒนาตนเองในสิทธิหน้าที่ของพลเมือง 
และสังคมประชาธิปไตย อันจะน�ามาซึ่งสังคมแห่งความสุข
ภายใต้ความแตกต่างทางสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการม ี
ความรักความสามัคคีฯ ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ร้อยละ 20

3. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส�านึกรักท้องถิ่น  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน�าพระราโชบาย 
ด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทย 
ทีพ่งึประสงค์ทัง้ 4 ประการสูก่ารปฏบิตัใินพืน้ท่ีบรกิารของ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ มพีฤตกิรรมเชงิบวกต่อการพฒันา
ตนเองในสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย 
อนัจะน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วมของประชาชนในชมุชนเพิม่มากข้ึน
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

หลักกำร 
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางด้านอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
กับมะพร้าว เพื่อท�าให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการพัฒนา
คุณภาพชี วิตของปร ะชาชนภาย ใน จังหวัดสมุทรสาคร  
แต่การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัย
การด�าเนนิงานทีม่กีารบรูณาการความรูแ้ละทกัษะต่างๆ เข้าด้วยกนั
ในหลายมิติจนครบภาพรวมและครบกระบวนการในการพัฒนา 
ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า รวมท้ังการใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการพัฒนาดงักล่าวเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมจากการท่องเทีย่ว

ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาจ�านวน 6 

ผลิตภัณฑ์
2. เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ผลที่ได้ (Output)
1. ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว : นวัตกรรมกระบวนการ 

การตลาด 4.0
2. ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกตากแห้ง : นวัตกรรมฉลากหมึกตาก

แห้งตราเรือรุนเคย
3. ผลติภัณฑ์สไบมอญ : นวตักรรมกระเป๋าผ้าดาวล้อมเดอืน
4. ผลิตภัณฑ์มะนาว : นวัตกรรมน�้ามะนาวไร่ภูมินทร์
5. ผลิตภัณฑ์เคยปรุงรส : นวัตกรรมเคยปรุงรสเรือไทย
6. ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบ : นวัตกรรมฉลากและตราสินค้าหมี่

กรอบช่างส�ารวจ 26

ผลลัพธ์
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ มีมูลค่าและรายได้เพิ่ม
ไม่น้อยกว่า 20%

พื้นที่เป้ำหมำย จังหวัดสมุทรสาคร  จ�านวน 6 หมู่บ้าน

กลุ่มเป้ำหมำย
1. เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
2. ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจผู้แปรรูปมะพร้าว
3. ผู้ค้าและผู้ส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
4. เกษตรจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล
5. ผู้น�าชุมชน
รวมจ�านวน 30 คน

วิธีกำรด�ำเนินงำน
1. ส�ารวจปัญหาของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร
2. ประเมนิความต้องการพฒันาผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการ 
3. รบัสมคัรและคัดเลอืกผู้ประกอบการในจังหวดัสมุทรสาคร
4. เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์
5. อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร 

ในด้านต่างๆ ตามประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องการ
พัฒนาและตามศักยภาพ

6. สรุปผลการด�าเนินงาน

ผลกระทบ (Outcome)
1. ชุมชนได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ชุมชนมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นที่เชื่อถือซึ่งจะใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการสร้างแหล่งข้อมูลชุมชนในอนาคต
3. ชุมชนมีบทเพลง ชุดการแสดง และนาฏยศิลป์สร้างสรรค์

ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
4. จ�านวนประชนชนทีม่ส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชมุชนเพิม่ขึน้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5. มหาวิทยาลัยมีลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการแสดง
6. เขยีนแผนของบประมาณได้ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐ



15

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

ในจังหวัดสมุทรสาครจ�านวน 6 ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. มีการปรับ เปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนมะพร ้าว 

ของจังหวัดสมุทรสาครให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารจัดการแบบ Smart Farmer

2. มีการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน�้า กลางน�้า 
ปลายน�้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าของ
มะพร้าวของจังหวัดสมุทรสาคร

3. เกษตรกร ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม และชมุชน ภายในจงัหวัดสมทุรสาครมศีกัยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การค้า  
การบริการ และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
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สภาพปัญหา
1. ปัญหาชุมชนคือการรวบรวมภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ

ตามหลักวิชา
2. ปัญหาการพฒันาภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชมุชนให้เป็นรปูธรรม
3. ผู ้น�าชุมชนขาดทักษะการจัดท�าแผนให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐ
4. จ�านวนประชากรครัวเรือนยากจนยังคงมีสัดส่วนที่สูง 

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ

5. ปัญหาการขาดแคลนปรมิาณก�าลังแรงงานในภาวะทีโ่ครงสร้าง
ประชากรเปลีย่นแปลงเข้าสูส่งัคมสงูวยัอย่างรวดเรว็

ตัวชี้วัด
1. ผลงานวจิยัทีส่ามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ว

บนพืน้ฐานของอัตลกัษณ์ชมุชน
2. บรรจภุณัฑ์มตีราสินค้าท�าให้ผลติภัณฑ์น่าเชือ่ถือและได้มาตรฐาน
3. ผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์สามารถเผยแพร่ในระดบันานาชาติ

ผลที่ได้ (Output)
1. ผลงานวิจัยจ�านวน 1 เรื่อง
2. ได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นและได้ผลงาน 

จดลิขสิทธิ์จ�านวน 1 ผลงาน
3. ผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ 1 ผลงาน  

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 1 ผลงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก

พื้นที่เป้ำหมำย 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จ�านวน  9  ชุมชน 
และอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มเป้ำหมำย
1. อาจารย์ 9 คน
2. นักศึกษา 11 คน
3. เจ้าหน้าที่ 2 คน
4. ประชาชน 45 คน
รวมจ�านวน 67 คน

กิจกรรมวิจัย

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
และชุมชนอ�าเภออู่ทองเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรมแนวทางการจัดท�าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
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ผลกระทบ (Outcome)
1. ชุมชนได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ชมุชนมอีงค์ความรูท้างวชิาการทีเ่ป็นทีเ่ชือ่ถอื ซ่ึงจะใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการสร้างแหล่งข้อมูลชุมชนในอนาคต
3. ชุมชนมีบทเพลง ชุดการแสดง และนาฏยศิลป์สร้างสรรค์

ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
4. มหาวิทยาลัย มีลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการแสดง
5. เขียนแผนของบประมาณได้ถูกต้องสอดคล้องกับ 

นโยบายของรัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
ชุมชนในท้องถิ่นทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์
ความยากจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง 
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชนได้

วิธีกำรด�ำเนินงำน

01

02

03

04

05

06

ต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจชุมชน

พัฒนาภูมิปัญญาให้เป็นรูปธรรม 
ผ่านนาฏยศิลป์

สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหา 
โดยยดึแนวทางตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง หรอืการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยความรูค้วาม
เชีย่วชาญของบคุลากรของมหาวทิยาลัย

ยกระดับชีวิตชุมชน สร้างภาพลักษณ์ 
แหล่งท่องเที่ยว และเสริมทักษะอาชีพ

อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครในด้านต่างๆ ตามประเด็นที่ 
ผูป้ระกอบการต้องการพฒันาและตามศักยภาพ

ส�ารวจความต้องการในการตอบสนอง 
และมีการประเมินผล และติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน

กิจกรรมนาฏยศิลป์ รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่

โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตชุมชน : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
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หลักกำร
ในปัจจุบันภาครัฐมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายรายได้  
ลดการพึง่พาจากหน่วยงานภาครฐั  และการแข่งขนัทางด้านธรุกิจ
จะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทางด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม  
และด้านบริการ จึงจัดโครงการสร้างต้นแบบนวัตกรรม เพื่อการ
สร้างมลูค่าเพิม่ธรุกจิชมุชน อันน�าไปสู่การสร้าง "รำยได้สูช่มุชน" 
และช่วยลดภาระการพึ่งพาจากภาครัฐ และเป็นการตอบสนอง
พระบรมราโชบาย ในการพฒันาชมุชนและท้องถิน่ให้มคีวามเข้มแขง็ 
และยั่งยืน

ตัวชี้วัด
1. มีสินค้าต้นแบบ จ�านวน 1 ผลิตภัณฑ์
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ 

การจัดกิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 80

ผลกระทบ (Outcome)
1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ 

ไปใช้ประโยชน์ได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 80

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. ผลการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

ตามกิจกรรมที่ตั้งไว้
2. การได้รบัความร่วมมือจากชมุชน น�าไปสูก่ารพฒันาชมุชน 

ตามโครงการ และกิจกรรมที่จัดท�า

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
โครงการการสร้างต้นแบบนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชน 

อันน�าไปสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชนและช่วยลดภาระการพึ่งพาจากภาครัฐ

พื้นที่เป้ำหมำย 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จ�านวน 1 หมู่บ้าน

กลุ่มเป้ำหมำย ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 หมู่บ้าน จ�านวน 30 คน

วิธีกำรด�ำเนินงำน

ต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจชุมชน

การศึกษาความจ�าเป็น ส�ารวจปัญหา 
และความต้องการเชิงลึก 

ประเมินและติดตามผลโครงการ

ผลที่ได้ (Output)
1. ชุมชนต้นแบบในการบรหิารจดัการชุมชน จ�านวน 1 ชมุชน 
2. ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 3 รสชาติ คือ เค็ม หวาน และ

บาร์บีคิว

1

2

3
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ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. ผลการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

ตามกิจกรรมที่ตั้งไว้
2. การได้รับความร่วมมือจากชุมชน น�าไปสู่การพัฒนา

ชุมชน ตามโครงการ และกิจกรรมที่จัดท�า

พื้นที่เป้ำหมำย 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อย่างน้อย 3 หมู่บ้าน

กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายที่ 1 จ�านวน 10 คน
กลุ่มเป้าหมายที่ 2 จ�านวน 20 คน

วิธีกำรด�ำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 การสร้างทีมและการวางแผนด�าเนินงาน

- ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนด�าเนินงานโครงการ
- ประชุมเพื่อรวบรวมและคัดเลือกงานวิจัยของอาจารย์
และนักศึกษาคณะวิทยศาสตร์ฯที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร
ในทุกศาสตร์และทุกสาขาวิชาในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาความจ�าเป็นความต้องการเชิงลึก
- อาจารย์และนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ฯ ทีไ่ด้รับคดัเลือกงาน
วิจัยด�าเนินการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบจากสมุนไพร
โดยต่อยอดจากงานวิจัยและประชุมสรุปผลการพัฒนา
นวัตกรรมต้นแบบ

ผลที่ได้ (Output) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จ�านวน 3 ชิ้น
1. สบู่เหลวและโลชั่นจากสารสกัดข้าวพื้นเมือง อ.อู่ทอง 

จ.สุพรรณบุรี
2. ภาชนะบรรจุจากกล่องนมยูเอชทีผสมแกลบข้าว
3. ถ่านดูดกลิ่นจากแกลบข้าว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (การพัฒนานวัตกรรมจาก

สมุนไพรไทยที่ได้จาก อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์) 

หลักกำร
ภาคกลางของไทยโดยเฉพาะ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีเป็นท้องถิ่น
ที่อุดมด้วยสมุนไพรไทย พืชผัก เครื่องเทศ ซึ่งมีสรรพคุณน�ามา
ใช้ประโยชน์เป็นยา อาหาร โภชนเภสัชภัณฑ์ และเครื่องส�าอาง  
ศูนย์วิทยาศาสตร์มีแนวคิดที่จะจัดท�าโครงการ การพัฒนา
นวัตกรรมจากสมุนไพรไทยที่ได้จาก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้การขบัเคลือ่นของหน่วย
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีผู้เพาะปลูกสมุนไพร 
ท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นวตัถดุบิในการวจิยัและพฒันาเป็นนวตักรรม
จากสมุนไพรไทยได้

ตัวชี้วัด
1. มีสินค้าต้นแบบ จ�านวน 1 ผลิตภัณฑ์
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

หรือหัวข้อที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 80

ผลกระทบ (Outcome)
1. ความพึงพอใจของการด�าเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ และหน ่วยส่งเสริมการวิจัยและ

นวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ สามารถด�าเนินงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งตรงตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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สภำพปัญหำ
โรงเรียนมีหน ้า ท่ี ในการให ้ความรู ้ และสร ้างความตระหนัก 
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากนโยบายต่างๆ ด้วยเป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ พร้อมให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ
การอนรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมในชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อน�าองค ์ความรู ้ของภาควิชาการไปสู ่การใช ้ประ โยชน ์
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม โดยแนวทางพัฒนาร่วมกัน
แบบร่วมคิดร่วมท�า และยังประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตัวชี้วัด  ปริมาณขยะในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมายใน 
ความรับผิดชอบลดลง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20

ผลกระทบ (Outcome)
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ให้ถกูวธิจีากแหล่งก�าเนิด ได้แก่ บ้านเรอืน โรงเรยีน สถานท่ีราชการ 
ตลาด เป ็นต้น ซึ่งเป ็นการลดขยะมูลฝอยก่อนก�าจัดแบบ 
หลุมฝังกลบ (Landffilll) และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากการฝังกลบ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก

พื้นที่เป้ำหมำย 
โรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้ำหมำย 
โรงเรียนประถมศึกษา จ�านวน 15 โรงเรียน

และเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วิธีกำรด�ำเนินงำน

อบรมความรู้การจัดการขยะ และการค�านวณ 
ก๊าซเรือนกระจกให้แก่ครู นักเรียน ระดับชั้นประถม 
ศึกษา และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

1

สร้างสื่อการเรียนรู้การจัดการขยะ2

นวัตกรรมการแปรรูปกล่องนม UHT และ 
ค�านวณการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก3

REUSE
REDUCE
RECYCLE
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ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  

ที่เข้าร่วมโครงการสามารถแยกขยะตามวิธีการที่ถูกต้อง
2. มี ก ารขยายผลจาก โ รง เ รี ยนสู ่ ชุ ม ชนพื้ นที่ เ ขต

บางกอกน้อย

BS
RU

ผลที่ได้ (Output)
1. โรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน 

: โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย
2. สื่อวีดีโอส�าหรับการจัดการขยะ  3 คลิปวีดีโอ
3. ผลิตภัณฑ์ได้จากการแปรรูปกล่องนมและปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกทีล่ดลง 9,000 กรมั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

โครงการ โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะชุมชน 
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  

เพื่อลดสภาวะโลกร้อน  
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ผลกระทบ (Outcome)
1. ผูเ้ข้ารบัการอบรมสามารถน�าความรูด้้านการเพาะเลีย้งผึง้

ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้
2. สมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการเลี้ยงผึ้ง เพื่อสร้าง

รายได้ จัดจ�าหน่ายและใช้ประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

วิธีกำรด�ำเนินงำน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก

สภำพปัญหำ
การท�าโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในเรื่องการเลี้ยงผึ้ง 
โดยท�าการคัดเลอืกชมุชนทีม่คีวามสนใจในการเลีย้งผึง้เพือ่การค้า
แบบครบวงจร มาส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบในการเลี้ยงผึ้ง 
เพื่อการค้าแบบครบวงจร อีกทั้งยังมีการจัดอบรมฝึกอาชีพให้
กับชุมชนและช่วยลดปัญหาการว่างงานในชุมชนได้ สามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน ครอบครัว เป็นรายได้เสริมต่อไป

ตัวชี้วัด
1. ผู้เข้ารับการอบรม 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า  

10 คน 
2. ชุมชนต้นแบบจ�านวน 1 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนใน อ.อู่ทอง 

จ.สุพรรณบุรี

พื้นที่เป้ำหมำย  
ต.เขาพระ ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กลุ่มเป้ำหมำย 
ชุมชนใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

01

02
การศึกษาความจ�าเป็น ส�ารวจปัญหา
และความต้องการเชิงลึก

04 คัดเลือกชุมชนต้นแบบการเลี้ยงผึ้งเพื่อการค้า
ครบวงจร

การสร้างทีมและการวางแผนการด�าเนินงาน

03 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงผึ้ง
ให้เกษตรกร
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ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง 

เพื่อการค้าแบบครบวงจร
2. ชุมชนสามารถลงมือปฏิบัติการเลี้ยงผึ้ง
3. ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลที่ได้ (Output)
1. ชุมชนเกิดองค์ความรู้ในการเลี้ยงผึ้ง และเข้าร่วมพัฒนา

เป็นต้นแบบ 2 ชุมชน : ชุมชนเขาพระ และชุมชนหนองโอ่ง
2. ผลผลิตจากผึ้ง 

โครงการชุมชนต้นแบบการเลี้ยงผึ้งเพื่อการค้าแบบครบวงจร
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กลุ่มเป้ำหมำย        ประชาชน จ�านวน 1,000 คน

วิธีกำรด�ำเนินงำน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก

สภำพปัญหำ
มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ได้ตระหนกัและเลง็เห็นถงึ
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยน เพื่อยก
ระดับเป ็นชุมชนต้นแบบในการจัดการสภาพภูมิทัศน ์ตลอด 
แนวคลองที่ดูสวยงามในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าว 
จะน�าไปสู่การจัดการข้อจ�ากัดเชิงพื้นท่ี ได้อย่างชัดเจนท้ังช่วยให้
คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น โดยสามารถเปลี่ยนพื้นที่ริมคลอง
หิรัญรูจีเป็นแหล่งการเรียนรู ้พืชผักชุมชน ตามยุทธศาสตร ์
ของพระราชายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยังสามารถ 
ยกระดับเป็นนโยบายของเขตธนบุรี ในการพัฒนาพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครต่อไป

ตัวชี้วัด
1. มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
2. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30

พื้นที่เป้ำหมำย 
9 ชุมชน ในแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาหารปลอดภัย 
ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

สรุปและประเมินผล

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนพร้อมพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์อย่างมีส่วนร่วม 
เพื่อการพัฒนาสู่ย่านการท่องเที่ยว

จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์



25

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลกระทบ (Outcome)
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมและการป้องกันเชื้อไวรัสโรค COVID-19  
ในชุมชน

2. ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาและสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

3. สินค้าภูมิปัญญาชุมชนมีคุณภาพและมีมูลค่าสูงขึ้น
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการพัฒนาชุมชน 

สู่ย่านการท่องเที่ยว
5. ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามเข้าใจเรือ่งของอตัลักษณ์ชุมชน
6. รายงานสรุปผลด�าเนินงานที่สามารถน�าข้อมูลมาใช้ 

ในการวางแผนงานในปี 2564

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการด�าเนินการและ

พัฒนาคลองอย่างยั่งยืน
2. สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ 

และเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่ได้ (Output)
1. ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการประกอบด้วย หน่วยงานภาคี  

4 หน่วยงาน นักศึกษาจ�านวน 20 คน ประชาชน จ�านวน 
1,000 คน จาก 9 ชุมชน

2. เจลล้างมื 1,000 หลอด
3. หน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น
4. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 300 แผ่น
5. ป้ายอาหารปลอดภัย 100 ป้าย
6. สินค้าภูมิปัญญาได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า  

9 ผลิตภัณฑ์
7. บรรจุภัณฑ์ และฉลาก 9 ผลิตภัณฑ์
8. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30
9. ป้ายอัตลักษณ์ชุมชน 9 จุด
10. จุดแสดงสถานที่ชุมชน 5 จุด
11. แผนที่ชุมชน 9 ชุมชน
12. หนังสือประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว จ�านวน 

200  เล่ม
13. แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ผลติภัณฑ์ชุมชน จ�านวน 1,000 ฉบับ
14. รายงานผลการด�าเนินงานฉบับสมบูรณ์ จ�านวน 5 เล่ม

โครงการชุมชนน�้าใส อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา 

และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ฝั่งธนบุรี
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กลุ่มเป้ำหมำย แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ อาสาสมัครประจ�าชุมชน 
และผู ้สูงอายุในชุมชนริมคลองบางไส้ไก่ ชุมชนตรอกเทวดา  
และชุมชนประสานมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 
30 คน จ�านวนผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 50 คน

วิธีกำรด�ำเนินงำน
• กจิกรรมที ่1 ลงพืน้ทีศึ่กษาการปฏบิตัิ

งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความร ่วมมือในการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้กับหน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายได้รับทราบ ก�าหนดประชากร แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ 
อาสาสมคัร ผูสู้งวัย และกลุม่เป้าหมายในการด�าเนินโครงการ

• กิจกรรมที่ 2
1) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเวชปฏิบัติแผนไทย 
การบริหารแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตนที่เหมาะสม เภสัชกรรม
ไทย และโภชนาการเพือ่สขุภาพส�าหรบัผูส้งูอายแุบบองค์รวม
จากแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญให้กับแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่
2) การบริหารแบบไทยด้วยท ่าฤาษีดัดตนท่ีเหมาะสม 
เภสัชกรรมไทย และโภชนาการเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ
แบบองค์รวมจากแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ อาสาสมัครประจ�า
หมู่บ้าน โดยมีแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากร
3) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเวชปฏิบัติแผนไทย 
การบริหารแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตนที่เหมาะสม เภสัชกรรม
ไทยและโภชนาการเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
จากอาสาสมัครประจ�าหมู่บ้านให้กับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมี
แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ และแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญร่วม 
เป็นวิทยากร

• กิจกรรมท่ี 3 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านศิลปะ
บ�าบัดจากครูศิลปะที่เชี่ยวชาญ และความรู้เรื่องเงินทองต้อง
ใส่ใจจากครูบัญชีผู้มีประสบการณ์สู่แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก

หลักกำร
โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน ขณะท่ีประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีประเภทการเจ็บป่วยทั้งทาง 
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ

1. สุขภาพกาย ได้แก่ มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน  
ความดัน เหน็บชา คอเรสเตอรอล ข้อเข่า ไต หัวใจ  
เก๊าท์ ตาต้อ หูตึง

2. สุขภาพใจ คือ ผู้สูงอายุมีความเครียดและวิตกกังวล 
ด้านเศรษฐกิจและการใช้ชีวิต เนื่องจากผู้สูงอายุยังต้อง
เลี้ยงดูลูกหลาน และยังต้องหารายได้ เลี้ยงตนเอง 
และเลี้ยงดูครอบครัว 

3. สิทธิในการรักษา ผู้สูงอายุมีสวัสดิการสามารถใช้บัตร
ทองได้

ตัวชี้วัด
1. ครู ก. แพทย์แผนไทยรุน่ใหม่ ทีไ่ด้รบัการอบรมด้านการดแูล 

ผูส้งูอาย ุ ทัง้ด้านเวชปฏบิตัแิผนไทย และการบรหิารแบบไทย 
ด้วยท่าฤาษดัีดตน ด้านเภสชักรรมไทย และโภชนาการเพือ่สขุภาพ
ส�าหรับผูส้งูอายรุวมทัง้ผูส้งูอายติุดเตียงแบบองค์รวม

2. คร ูข. อาสาสมคัรประจ�าชมุชน ทีไ่ด้รับการอบรมด้านการดแูล
ผู้สงูอายุรวมท้ังผูส้งูอายติุดเตยีง ทัง้ด้านเวชปฏบิตัแิผนไทย 
และการบริหารแบบไทยด้วยท่าฤาษดีดัตน ด้านเภสชักรรมไทย 
และโภชนาการเพือ่สุขภาพส�าหรบัผูส้งูอายแุบบองค์รวม

3. ผูส้งูอายใุนชมุชนรวมทัง้ผูส้งูอายติุดเตียง มคีณุภาพชวีติที่
ดขีึน้โดยใช้แบบสอบถามเครือ่งช้ีวัดคณุภาพชวิีตขององค์การ
อนามยัโลกชดุย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI) 

พื้นที่เป้ำหมำย 
กรุงเทพมหานคร ชุมชนตรอกเทวดา และ
ชุมชนประสานมิตร ชุมชนริมคลองบางไส้ไก่  
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อาสาสมคัรประจ�าหมูบ้่านและผูส้งูอายใุนชมุชนส�าหรบัการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

• กิจกรรมที่ 4
แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ คณะกรรมการด�าเนินงาน และอาสา
สมัครประจ�าหมู ่บ้านออกเยี่ยมบ้านผู ้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการ เพือ่ตดิตามผลการอบรมฯ ผูส้งูอาย ุมคีณุภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้ โดยใช้แบบสอบถามเครือ่งชีว้ดัคณุภาพชวิีตของ
องค์การอนามัยโลก

• กิจกรรมที่ 5
แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ คณะกรรมการด�าเนินงาน และอาสา
สมคัรประจ�าหมู่บ้าน สรปุงานร่วมกนั ประเมนิความรูท้ีค่ร ูก 
และครู ข ได้รับ โดยใช้แบบทดสอบและท�าเล่มรายงาน

• สรุปผลประเมินโครงการ

ผลที่ได้ (Output)
1. จ�านวน ครู ก. แพทย์แผนไทย 

รุน่ใหม่ ท่ีได้รบัการอบรมด้านการดแูล
ผู้สูงอายุ ท้ังด้านเวชปฏิบัติแผนไทย และการบริหาร 
แบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน ด้านเภสัชกรรมไทย และ
โภชนาการเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุแบบ 
องค์รวม ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน

2. จ�านวน ครู ข. อาสาสมคัรประจ�าชมุชน ทีไ่ด้รบัการอบรม
ด้านการดูแลผู ้สูงอายุ ทั้งด ้านเวชปฏิบัติแผนไทย  
และการบรหิารแบบไทยด้วยท่าฤาษีดดัตน  ด้านเภสชักรรม
ไทย และ โภชนาการเพื่อสุขภาพส�าหรับผู ้สูงอาย ุ
แบบองค์รวม ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน

ผลกระทบ (Outcome)
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เพื่อ 

การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์) ได้พัฒนาความรู้และบูรณาการ

ศาสตร์หลากหลายด้านให้เกิดเป็นนวัตกรรม องค์ความรู้
ใหม่ และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย

3. แพทย์แผนไทยรุน่ใหม่ (นักศกึษา) ได้พฒันาทกัษะทางความรู้ 
ทางด้านชีวกลศาสตร์ เวชกรรมไทย ดนตรี และ 
การสาธารณสุข

4. อาสาสมัคร และผู้สูงอายุในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ  
และมสีขุภาพกายทีดี่ขึน้จากการประเมนิผลการวัดกล้ามเนือ้ 
-ข้อต่อ ก่อนและหลัง การเข้าร่วมโครงการ

5. ผู้สูงอายุมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้แบบประเมินวัด
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 

6. ผูส้งูอายมุสีขุภาพจติและสขุภาวะทีด่ขีึน้ โดยใช้
แบบประเมนิสขุภาพจิตและสขุภาวะด้วยดนตรี

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. แพทย์แผนไทยรุน่ใหม่ อาสาสมคัรประจ�าหมูบ้่านและ 

ผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพความรู้
และประสบการณ์ด้านเวชปฏิบัติแผนไทย การบริหารแบบ
ไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน ด้านเภสัชกรรมไทย และโภชนาการ
เพื่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวมจากครูแพทย์
แผนไทยที่เชียวชาญ 

2. ผูส้งูอายเุกดิการพฒันาทกัษะในการพึง่ตนเอง ด้านการดแูล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย ์
ผสมผสาน และการผ่อนคลายด้วยศาสตร์ประยุกต ์
ที่เหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการบูรณาการถ่ายทอดหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ทุกประเภทรวมทั้งผู้สูงอายุติดเตียงด้วยการแพทย์ไทยและการผ่อนคลาย

ด้วยศาสตร์ประยุกต์ที่เหมาะสม ให้กับแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ อาสาสมัครประจ�า

ชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ตัวชี้วัด
1. การบรกิารวชิาการ เพือ่การพฒันาชุมชน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับชุมชนในด้านต่างๆ 

ให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มเป้ำหมำย  
ประชาชน จ�านวน 60 คน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก

สภำพปัญหำ
1. มีกลุ่มคนว่างงานเพิ่มขึ้น
2. ราคาการขายสินค้าเกษตรลดลง
3. มีกลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้น

พื้นที่เป้ำหมำย  (สุพรรณบุรี)
1. ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ�านวน 14 หมู่บ้าน
2. ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ�านวน 15 หมู่บ้าน

ผลที่ได้ (Output)

1
2

3
4

5
6

7
8

9

คณะท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชนและประชาชน จ�านวน 60 คน 
มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างแผนด�าเนินงานได้

ผลส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นปัญหาในชุมชน อย่างน้อย 2 ต�าบล  
ในอ�าเภออู่ทอง

ข้อสรุปจากการรวบรวมการประชุมเพื่อหารือความต้องการของผู้น�าชุมชน 
และประชาชนในพื้นที่ จ�านวน 60 คน จัดท�ารายงาน 1 ฉบับ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ได้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
โครงการระดับมาก

ตราโลโก้ตลาดชุมชนและบรรจุภัณฑ์

การสร้างสื่อออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 1 ชิ้นงาน

ผลส�ารวจผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ผลการติดตามและประเมินโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก�าหนด
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ผลกระทบ (Outcome)
1. คณะท�างาน ผู้น�าชุมชน และประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่ 

เป้าหมายเข้าใจแนวทางการด�าเนินงาน
2. แผนงานในการด�าเนินโครงการสอดรับกับวัตถุประสงค์ 

ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมและกลั่นกรองจากคณะท�างาน 
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลพื้นที่ในชุมชนที่สามารถน�ามาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสู่ความยั่งยืน

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน

5. ชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ  
ให้มีความเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

6. รายงานตดิตามผลการด�าเนินงานและผลประเมนิโครงการ
ที่สามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานและต่อยอด
กิจกรรม ปี 2564

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. ชมุชนต้นแบบได้เครอืข่ายการจดัตลาด และชมุชนเครือข่าย

ในท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เพิ่มขึ้น

2. พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่ม 
สูงขึ้น และเกิดความยั่งยืน

วิธีกำรด�ำเนินงำน
• กิจกรรมที่ 1 การประชุมทีมงานชุมชนและวางแผน 

การด�าเนินงาน
• กิจกรรมที่ 2 ศึกษาความจ�าเป็น ส�ารวจปัญหา  

และความต้องการเชิงลึกชุมชน ต.สระยายโสม  
ต.อู่ทอง ต.จรเข้สามพัน ต.หนองโอ่ง

• กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
1) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน การต่อยอด
การพัฒนาวัตถุดิบ
2) มาตรฐานสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา  
และเครื่องส�าอาง
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ให้น�าไปสู่ตลาดที่มีความทันสมัย

• กิจกรรมที่ 4
1) การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาแนวทางการเปิด
ตลาด การผลิตสื่อออนไลน์
2) การทดลองน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

• กิจกรรมที่ 5 การติดตามกิจกรรมและประเมินผล 
การด�าเนินงาน ต�าบลหนองโอ่ง ต�าบลจรเข้สามพัน

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาต่อยอดศักยภาพให้กับ
ชุมชนต้นแบบ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

และการบริการ ให้กับชุมชนใหม่ และขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชน
ท้องถิ่น ตามแนวทางการด�าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก

สภำพปัญหำ
ในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการใช้พลังงาน 
และเกดิของเสยีเกิดขึน้เป็นจ�านวนมาก อกีทัง้บรรจภุณัฑ์ส่วนใหญ่
เป็นพลาสติกที่ก�าจัดได้ยาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติก 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดท�าโครงการนี้ขึ้น 
เพือ่ลดการใช้พลงังานและลดการเกดิของเสยีในกระบวนการผลติ 
รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�านวน 15 ผลิตภัณฑ์ จาก 15 เขตฝั่งธนบุรี

ตัวชี้วัด
1. มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนจ�านวน 15 ผลิตภัณฑ์จาก  

15 เขตฝั่งธนบุรีที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงด้านการลดการใช้
พลังงานหรือก� าจัดของเสีย เพื่อลดค ่ า ใช ้จ ่ าย ใน
กระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์

ผลที่ได้ (Output)
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน
2. ได้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนจ�านวน 15 ผลิตภัณฑ์
3. จ�านวนผลติภณัฑ์ชมุชนทีล่ดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์
4. รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

พื้นที่เป้ำหมำย 
15 เขตฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน 
เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง 
เขตบางแค เขตบางบอน เขตคลองสาน เขตหนองแขม  
เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเป้ำหมำย  ชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จ�านวน 15 เขต
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วิธีกำรด�ำเนินงำน ผลกระทบ (Outcome)
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวคิดในการเลือก

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนมากยิ่งข้ึนและเข้าใจ
ในแนวทางการด�าเนินโครงการ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และค�าแนะน�าด้านการลด 
ใช้พลังงานและการก�าจัดของเสียในกระบวนการผลิต

3. ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการได้รับความรู ้ เรื่องการออกแบบ 
ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์

4. ผู ้ เข ้าร่วมโครงการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 
ผ่านการพัฒนาและสามารถถ่ายทอดความรู ้ ให ้กับ 
ผู้เข้าร่วมงานได้

5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เร่ืองต้นทุนในการผลิต 
และมีรายได ้ เพิ่มขึ้นผ ่านการพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการผลิต ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. มีการใช้พลังงานหมุนเวียน และการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตที่ปร ะหยัดพลังงานมากยิ่ งขึ้ น ในกลุ ่มชุมชน 
และวิสาหกิจชุมชน เป็นการลดการปลดปล่อยมลพิษ 
และก๊าซเรือนกระจก

2. รายได ้ เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดความม่ันคง  
และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชน 
เพื่อให้ได้ตัวแทนจาก 15 เขตฝั่งธนบุรี

ให้ความรู้และค�าแนะน�าเรื่องการลดใช้พลังงาน 
และการก�าจัดของเสีย

ออกแบบตราสัญลักษณ์  
และบรรจุภัณฑ์ 15 ผลิตภัณฑ์

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
และจัดประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์รายรับ 
รายจ่ายหลังการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
และสรุปโครงการในรูปแบบรายงานและวิดีทัศน์

2

3

4

5

1

โครงการ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
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พื้นที่เป้ำหมำย 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จ�านวน 15 เขต

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้สูงอายุในเขตฝั่งธนบุรีและ
บุคคลทั่วไปภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก

สภำพปัญหำ 
การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น ควรจัดให้มีรูปแบบ 
การออกก�าลังกายที่สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินชีวิตของ 
ผู ้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จึงเป็นแนวทางที่สมควร
จะท�าการศึกษาและพัฒนาที่จะเป็นการตอบสนองการส่งเสริม
สมรรถภาพของผูส้งูอายขุองแต่ละวิถีชวิีตได้อย่างมีประสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น

กิจกรรมเข้าจังหวะ
เต้นร�าและลีลาส

กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นผู้น�าและเครือข่ายสัมพันธ์

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ส�าหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

ติดตามประเมินผล1

วิธีกำรด�ำเนินงำน

2 3

4
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ตัวชี้วัด
1. มีสุขภาพดีขึ้นลดค่าใช้จ่าย
2. มีการด�าเนินงานของเครือข่ายประชาคม 15 เขตธนบุรี 

ที่เป็นรูปธรรม

ผลกระทบ (Outcome)
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ขั้นพื้นฐานสู่การเป็นผู้น�าในการพัฒนาศักยภาพแหล่ง 
ท่องเที่ยว

5. ผู้เข้าร่วมโครงการรู้การท�าผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย 
ส�าหรับผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผลที่ได้ (Output)
1. การส่งเสริมการเรียนรู้ส�าหรับผู้สูงอายุแบบออนไลน์
2. จัดท�าวีดีทัศน์จ�านวน 8 ชุด

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ   
เบื้องต้นของตนเอง

2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
1) ได้ทราบถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏมีรูปแบบการมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3) ได้ทราบถึงผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ - 

มหาวทิยาลยัราชภฏัในการจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ
ผู้สูงอายุ

3. ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ถึงผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
ราชภฏัในการจัดกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพผูสู้งอายุในเขต
ธนบุรี 

โครงการส่งเสริมอาชีพและสุขภาพกายใจของการเป็นผู้สูงอายุ

ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
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สภำพปัญหำ หน่วยงานภาครัฐขาดระบบบริหารจัดการพื้นที ่
ที่ครอบคลุมทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพือ่จะน�ามาใช้ในการวางแผนการพฒันาได้อย่างถกูทศิทาง ดงันัน้
หากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สามารถจัดท�าระบบข้อมูล
ครอบคลุมทุกต�าบลในแต่ละจังหวัด จะเป็นคลังข้อมูล (Big data) 
ท่ีส�าคัญ ท่ีจะสามารถน�าใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินได้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งโดยมหาวิทยาลัยเอง หรือ 
หน่วยงาน องค์กรภาคีร ่วมพัฒนาต่างๆ น�าสู ่ เป ้าหมาย 
การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด  ระบบข้อมูล (Big data) จ�านวน 1 ระบบ

ผลที่ได้ (Output)
1. ข้อมูลแขวงหิรัญรูจี จ�านวน ไม่น้อยกว่า 500 ครัวเรือน

จาก 9 ชุมชน
2. ข้อมลูแขวงบางยีเ่รอื จ�านวน ไม่น้อยกว่า 500 ครวัเรอืน

จาก 9 ชุมชน
3. ข้อมูลแขวงตลาดพล ูจ�านวน ไม่น้อยกว่า 500 ครวัเรอืน

จาก 5 ชุมชน
4. ข้อมูลแขวงวัดกัลยาณ์ จ�านวน ไม่น้อยกว่า 500 ครัว

เรือนจาก 6 ชุมชน
5. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดล้อม และการศึกษาในพื้นที่ 4 แขวง 1 ชุด
6. Community Profile ของพื้นที่ 4 แขวง หรือ 29 ชุมชน
7. ระบบข้อมูลและการแสดงผล จ�านวน 1 ระบบ
8. รายงานผลการด�าเนนิการฯ ฉบบัสมบรูณ์ จ�านวน 50 เล่ม

พื้นที่เป้ำหมำย
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ�านวน 4 แขวง ประกอบด้วย 
แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงตลาดพลู

โครงการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,500 คน จาก 3 จังหวัด 

วิธีกำรด�ำเนินงำน

เก็บข้อมูลพื้นที่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 9 ชุมชน

เก็บข้อมูลพื้นที่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 9 ชุมชน

เก็บข้อมูลพื้นที่ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 5 ชุมชน

เก็บข้อมูลพื้นที่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 6 ชุมชน

การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปรผลข้อมูล
ทางสถิติ

การพัฒนาระบบข้อมูลและการแสดงผล

รายงานผลการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ (Big Data) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่น
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ผลกระทบ (Outcome)
1. ข้อมูล 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

และการศึกษาในพืน้ทีเ่ป้าหมาย เพือ่ใช้ประกอบการวางแผน
พัฒนาตามบริบทชุมชน

2. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และการศึกษาในพื้นที่ 4 แขวง 

3. โปสเตอร์ Community Profile 50 แผ่น
4. หนังสือ Community Profile 200 เล่ม
5. ระบบข้อมูลและการแสดงผลมีคุณภาพใช้งานได้ตาม

วัตถุประสงค์
6. รายงานผลการด�าเนินการฯ ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่

สมบูรณ์ ทั้ง 4 ด้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. มีระบบข้อมูลต�าบลครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ที่มหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ สามารถใช้เป็น 
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

2. อาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู ้น�าท ้องที่ และแกนน�าภาคประชาชน ได ้มีส ่วนร ่วม 
ในการพัฒนาข้อมูลต�าบล เกิดศักยภาพและประสบการณ์
การเรียนรู้การท�างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอันจะน�าไปสู่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชมุชนเพิม่มากขึน้

2

4

6

โครงการ “การพัฒนาระบบข้อมูล (Big data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

(3 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 16 เขต, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร)
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“สัมมนำและถอดบทเรียน 
สรุปและประเมินผล BSRU STARTUP”

สภำพปัญหำ ด้วยปัจจุบันประเทศก�าลังประสบกับสภาวะ
เศรษฐกิจตกต�่า บัณฑิตจบแล้วไม่มีงานท�า หรือต้องการหา 
รายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาศักยภาพธุรกิจแรกเริ่ม (Startup) จะช่วยให้นักศึกษา
หรือบัณฑิตสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเองได้

กลุ่มเป้ำหมำย 
นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ จ�านวน 250 คน 

ตัวชี้วัด  กลุ่มธุรกิจนักศึกษา 15 ธุรกิจ และกลุ่มบริษัท/

วิสาหกิจชุมชน 5 ธุรกิจ

โครงการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผลกระทบ (Outcome)
1. คณะท�างานเข้าใจแนวทางด�าเนนิโครงการฯ สามารถก�าหนด

แผนงานและเป้าหมาย
2. หลักสูตร BSRU STARTUP
3. ธุรกิจภายใต้แบรนด์ BSRU STARTUP
4. สามารถยกระดับธุรกิจ STARTUP สู่เอกชน

5. ธุรกิจต้นแบบ BSRU STARTUP

เตรียมควำมพร้อมกำรด�ำเนินโครงกำร “ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพธุรกิจแรกเริ่ม 
(Startup) ด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม 

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนองค์ควำมรู้ศตวรรษที่ 21 
ส�ำหรับวิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจเริ่มต้น

กำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับวิสำหกิจชุมชน 
และวิสำหกิจเริ่มต้น

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำร “ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพธุรกิจ
แรกเริ่ม (Startup) ด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม"

“กำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจส�ำหรับ
วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเริ่มต้น”

“กำรเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ 
และกำรลงทุน กำรประกวดกำรขับเคลื่อนธุรกิจแรกเริ่ม”
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ผลที่ได้ (Output)
1. หนังสือ/pocket book 470 ชุด พร้อม VDO บทเรียน

ออนไลน์ 8 บทเรียน
2. การจับคู่ธุรกิจฯ กับภาคีเครือข่าย จ�านวน 2 ธุรกิจ
3. ธุรกิจต้นแบบกลุ่มนักศึกษา 5 ธุรกิจ และธุรกิจ 

ต้นแบบกลุ่มประชาชน 5 ธุรกิจ
4. รายงานสรุป 10 เล่ม เล่มประชาสัมพันธ์ธุรกิจฯ  

300 เล่ม

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact)
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในหลักการท�าธุรกิจ Startup
2. นักศึกษาสามารถด�าเนินธุรกิจ Startup ได้อย่างแท้จริง
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

App ซื้อขำยสินค้ำ ปลำส้มป๊อปไร้ก้ำง

น�้ำพริกปรุงส�ำเร็จ

ทุเรียนอบแห้ง

ต้นแคคตัส/ทิลแลน
เชีย/ชุดปลูก

น�้ำย�ำปรุงส�ำเร็จ

ซอสปรุงรสน�้ำยำเคลือบเงำรถวำฟเฟิลข้ำวกล้อง
อบกรอบ

มะพร้ำวน�้ำหอม
ชนิดผง

คุ๊กกี้ธัญพืชกรอบสนั่นปลำแดดเดยีว/น�ำ้พรกิ

น�้ำพริกมงลงน�้ำตรีผลำ

กุนเชียงหมูล้วน ขนมผูกรัก

ชุดผักสวนครัว
ออแกนิก

โครงการ “พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น 

(Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21”
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TEACHERS'

PRODUCTION

and

DEVELOPMENT บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ 

เป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต

บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประกำรและ
ถ่ำยทอด / บ่มเพำะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย

บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ที่เข้ำสู่วิชำชีพได้รับกำรเสริมสมรรถนะ

เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
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โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สภำพปัญหำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามศกัยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการทีแ่ท้จรงิของชุมชน 
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน�าแนวพระราชด�าร ิ
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท�าโครงการสนับสนุน 
DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปให้ได้เสริมสร้าง
ศักยภาพความรู้ที่สามารถน�าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กลุ่มเป้ำหมำย      โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสมุทรสาคร 
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย จ�านวน 26 โรงเรียน

ตัวชี้วัด  
1. ผลิตสารคดีและวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) จ�านวน 1 เรื่อง

2. สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐานการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ จ�านวน 1 เรื่อง

3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพื่อคุณภาพ

4. สามารถให้ความรูแ้ก่ คร ูบคุลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 
และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง
สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยทางด้านภาษา
อังกฤษ
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วิธีกำรด�ำเนินงำน
1. ความร่วมมือการผลิตสื่อการเรียนรู้ 

เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
และแบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

2. การจัดท�าเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ประกอบรายวิชาภาษา
อังกฤษ ตามแนวทางการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

3. การผลิตสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ประกอบรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) 

ผลกระทบ (Outcome)
1. ผู ้ เข ้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหา

กิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
3. ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ได้
4. มสีือ่การเรยีนรูป้ระกอบรายวชิาภาษาองักฤษทีม่คีณุภาพ

ระดับดี

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
เพือ่ให้มหาวทิยาลยัราชภฏัผลติสือ่วดีทิศัน์เพือ่สนบัสนุนการเรยีน
การสอนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) เป็นการให้ความรูแ้ก่ คร ูบคุลากรทางการศึกษา นักศึกษา 

นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ผลที่ได้ (Output)
1. ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. เอกสารเนือ้หาและสือ่การเรียนรูป้ระกอบรายวชิาภาษา

อังกฤษ ตามแนวทางการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
1 ผลงาน

3. วดิทัิศน์ประกอบรายวชิาภาษาองักฤษท่ีมคีณุภาพ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน

โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมเป็นเลิศ
ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศด้วย
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรม 

เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่

ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็น
ท่ีต้องกำรของผูใ้ช้บัณฑิต ด้วยอตัลกัษณ์
ด้ำนสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประกำร

พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

อำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกสำขำวิชำ

เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติและนำนำชำติ
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สภำพปัญหำ   การจัดอันดับคะแนนด้านการศึกษาของไทย 
โดย IMD พบว่าผลคะแนนตัวชีว้ดัลดลงเกอืบทุกด้าน โดยพืน้ฐาน
ส�าคัญของปัญหาบางส่วนเกิดจาก นักเรียนในระบบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานบางระดับชั้นยังมีปัญหาในเรื่องการอ่านออกเขียนได้

ตัวชี้วัด  
1. มีนวัตกรรมต้นแบบด้านการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์ 

ที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา 

มีความพึงพอใจระดับ 3.51 ขึ้นไป ร้อยละ 80
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านการเขียน 

และการคิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น
4. ค่าเฉลี่ยผลการสอบ โอเน็ต (ONET) สูงขึ้น

พื้นทีี่เป้ำหมำย    จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มเป้ำหมำย   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสฯ จ�านวน 44 โรงเรียน รวม 600 คน 

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน

และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป ้ำหมำยรอง   นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสฯ  
จ�านวน 44 โรงเรียน รวม 2,000 คน

วิธีกำรด�ำเนินงำน
1. การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การทดสอบการศกึษาระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐาน (ONET)
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน

ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทาง
ของ HALO MODEL

3. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน และวิเคราะห์
4. การพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณ 

ระดับขั้นพื้นฐาน ประเภท Unplug

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม โรงเรียนวัดศรีส�าราญราษฎร์บ�ารุง



45

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลกระทบ (Outcome) 
โรงเรียนและครูได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลที่ได้ (Output)
1. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม 

การผลิตสื่ออย่างง่าย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห ์
เชงิวิทยาศาสตร์

2. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา 
การเรยีนรูวิ้ทยาการค�านวณ ประเภท Unplug และ Plug

3. หลกัสูตรการอบรมเชงิปฏบิตักิาร กจิกรรมการผลติสือ่
อย่างง่าย เพือ่พฒันาการคดิวิเคราะห์เชงิวทิยาศาสตร์

4. หลกัสูตรการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันาการเรยีนรู้
วทิยาการค�านวณ ประเภท Unplug และ Plug

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยรวมของประเทศ

โรงเรียนวัดยกกระบัตร

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
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หลักกำร รัฐบาลได ้ก� าหนดนโยบายการพัฒนาสังคม 
และคุณภาพชีวิตเชิงบูรณาการ โดยให้มีการพัฒนานักศึกษา 
ให้มสีมรรถนะด้านภาษาอังกฤษพร้อมท่ีจะประกอบอาชพีในอนาคต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้ านสมเด็จ เจ ้ าพระยา เห็นว ่ าควรม ี
การด�าเนินการ เพื่อเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ 
และคุณภาพท่ีดีและให ้บริการวิชาการแก ่ชุมชนอันจะน�าไปสู ่ 
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ตัวชี้วัด  
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา  

มีผลการทดสอบ ระดับ B2 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35   
และยกระดับ 1 ระดับจากคะแนนพื้นฐานร้อยละ 100  
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) 

2. นักเรียนและนักศึกษา ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  
ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบ
หลังการอบรมสูงขึ้น ร้อยละ 60

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ 
ในศตวรรษที่ 21

พื้นทีี่เป้ำหมำย  
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
อ�าเภออู่ทอง จังหวดสุพรรณบุรี

กลุ่มเป้ำหมำย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. จ�านวน 6 โรงเรียน ใน อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     - โรงเรียนอู่ทอง
     - โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
     - โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
     - โรงเรียนดอนคาวิทยา
     - โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
     - โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่าน 
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับ
การท�างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
ภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษา 
และวัฒนธรรมกบัมหาวิทยาลยัในประเทศและต่างประเทศ คร้ังที ่5

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษ 
ที่ 21 ส�าหรับนักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตร์

1
2

3
4

5
6วิธีกำรด�ำเนินงำน

PROFESSIONAL

ENGLISH



47

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลที่ได้ (Output)
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีผล 

การทดสอบ ระดบั B2 ขึน้ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 37.15   
และยกระดบั 1 ระดบัจากคะแนนพืน้ฐานร้อยละ 100 ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) 

2. นักเรียนและนักศึกษา ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีทีเ่ข้าร่วมโครงการ มคีวามรู้  
ความเข้าใจในเนือ้หาการอบรม โดยมคีะแนนการทดสอบหลงั
การอบรมสงูขึน้ ร้อยละ 72   

ผลกระทบ (Outcome)
1. ผู้เข้าร่วมโครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

(CEFR) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา

กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
1. นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนา

ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR)  
2. นักศึกษาทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR)  
3. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย
4. หน่วยงาน องค์กร มบีคุลากรทีมี่ความสามารถทางภาษา

อังกฤษ

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และการประกอบอาชีพ
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้รับกำรยอมรับ
ระดับชำติ และนำนำชำติด้ำนกำรเป็น

สถำบันกำรศึกษำเพื่อท้องถิ่น
ที่สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีระบบบริหำร
ที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัว มุ่งเน้น
กำรสร้ำงธรรมำภิบำล ควำมพร้อม

และควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

กับสถำนะมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ
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อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะ
ดนตรีส�าหรับนักศึกษาเครือข่ายดนตรี
อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย"  
(สุมหัวคอนเสิร์ต)

หลักกำร 
การบรูณาการศาสตร์ความรูด้้านดนตรทีัง้ศาสตร์ด้านดนตรไีทย 
ดนตรีตะวันตก และศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องด้านดนตรี สู่การบริการ
วชิาการแก่กลุม่เป้าหมาย เพือ่การยกระดบัคณุภาพชวีติของคนใน
ชุมชน การเสริมสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ด้านดนตรีแก่เด็ก
เยาวชนและครูอาจารย์ อันจะต่อยอดและขยายผลไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

ตัวชี้วัด  
1. สือ่นวตักรรมมคีณุภาพ
2. ผูไ้ด้รบัสือ่นวตักรรมสามารถน�าองค์ความรูไ้ปใช้เป็น 

เครือ่งมอืในการพฒันาตนเองและวชิาชพี

พื้นทีี่เป้ำหมำย 
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย
โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 2

กลุ่มเป้ำหมำย 
1. สถาบันเครือข่าย จ�านวน 12 สถาบัน
2. ผู้น�าไปใช้ประโยชน์ จ�านวน 500 คน
3. เครือข่ายสถาบันการศึกษาผู้ใช้ประโยชน์ 50 สถาบัน

วิธีกำรด�ำเนินงำน

การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรู้สู่ชุมชน
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ผลกระทบ (Outcome)
1. เกิดการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือทางดนตรี
2. เกิดระบบกลไกท�างานอย่างมีส่วนร่วมทั้งภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลที่ได้ (Output)
1. การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1 คร้ัง
2. การแสดงผลงานทางดนตร ี(Concert) 1 ครัง้
3. เครอืข่ายสถาบนัอดุมศกึษาดนตร ี14 สถาบนั
4. สือ่นวักรรม/ต�ารา/หนงัสอื 14 ผลงาน รวม 3,080 ชดุ

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
1. พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์  

ศิษย์เก่า ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป   
2. มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม 

ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการบูรณาการ 
องค์ความรู้ด้านดนตรี

3. เกิดองค์ความรู ้ด ้านดนตรีเพื่อน�าไปใช ้ ในการสร้าง 
ความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี

4. เครือข ่ายและกลุ ่ม เป ้าหมายท้ังในส ่วนของบุคคล 
และหน่วยงานสามารถน�าองค์ความรู ้ที่ได้รับ ซึ่งเกิด 
จากการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปสู่การพัฒนา
ต่อยอดและบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง

5. สังคมและชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน 
แห่งสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
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หลักกำร   
จากการประเมินผลคุณภาพของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากทั้งคะแนนสอบโอเน็ต คะแนนสอบ PISSA  คะแนนสอบ TMISS 
รวมทัง้ผลการเรยีนท่ีสอบวดัผลในโรงเรยีน ยงัอยูใ่นระดบัทีไ่ม่น่า
พึงพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดวิเคราะห์ อันมีทักษะ 
การอ่านออก เขยีนได้ คดิเลขเป็นพืน้ฐาน ส่วนหนึง่เป็นผลมาจาก
คุณภาพของครู เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวชี้วัด  
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานครมศัีกยภาพในการบรหิารจดัการ พฒันา
นวตักรรมและกระบวนการจดัการเรียนรูอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ 

2. นกัเรียนของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พื้นทีี่เป้ำหมำย    กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้ำหมำย     ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 28 โรงเรียน รวม 200 คน

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

วิธีกำรด�ำเนินงำน
1. การพัฒนาการสอนการอ่าน เขียนภาษาไทยส�าหรับ 

ผู้เรียนในชั้นเรียน ศตวรรษที่ 21
2. การประดิษฐ์ชุดทดลองการสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

ส�าหรับครู
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการ

ค�านวณ ประเภท Unplug และ Plug
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ผ่านระบบออนไลน์
5. ถอดบทเรียนและประเมินโครงการ

ผลกระทบ (Outcome) 
โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบโอเนต (O-NET) 
ของนักเรียนสูงขึ้น



53

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลที่ได้ (Output)
1. มีนวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ในศตวรรษที ่21 ทีม่ปีระสทิธภิาพ จ�านวน 1 ระบบ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น 

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรง
บันดาลใจ ผู้ให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ มีความพึงพอใจระดับ 
3.51 ขึน้ไป ร้อยละ 80

3. นกัเรยีนของโรงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานครมผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน ในระดับทีส่งูข้ึน ร้อยละ 80

4. โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยผลการสอบ 
โอเน็ต (O-Net) ในระดับทีส่งูข้ึน ร้อยละ 80

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
 เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน 

ศตวรรษที่ 21 บทบาทของผู้เรียน

ศตวรรษที่ 21



รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

54

กลุ่มเป้ำหมำย  
1. ตวัแทนเขต (เขตพืน้ทีท่ีม่หาวทิยาลยัรบัผดิชอบ) 
2. ตวัแทนชาวบ้าน/ชมุชน
3. นกัวจิยั (อาจารย์/บุคลากร/นกัศกึษา)

วิธีกำรด�ำเนินงำน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้าน 

การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิยัเชงิพืน้ที ่เพือ่สร้างนวัตกรรม
2. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความรู ้ความสามารถ 

ในการท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างนวัตกรรม
3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ 

ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก

4. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทักษะในการเขียน
บทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในเวทีวิชาการในระดับ
ชาติและนานาชาติ

5. เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อน�าไปสู ่
การจดทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัด  
1. ชุมชนได้รับการพัฒนาจากการบูรณาการการวิจัย  

ไม่น้อยกว่า 3 ชมุชน
2. โครงการวิจัยที่ด�าเนินการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือ 

สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า  
20 โครงการ

3. ผลผลติจากการวจิยัทีด่�าเนนิการเพือ่การพฒันาท้องถิน่
หรือสร้างนวัตกรรมเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของโครงการที่ด�าเนินการ

พื้นทีี่เป้ำหมำย  
1. พื้นที่อ�าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
2. พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
3. พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน  

เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน  
เขตราษฎร์บูรณ เขตบางกอกใหญ่ เขตบางบอน  
เขตบางแค  เขตหนองแขม  เขตบางรัก  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตสาทร  เขตทุ่งครุ    
เขตปทุมวัน  เขตราชเทวี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเรื่อง โครงการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อน�าไปสู่การจดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิค 
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ 
ในเวทีวิชาการระดับชาติ

1

2

3
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ผลที่ได้ (Output)
1. มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ระบบฐานข้อมูลผลงานท่ีได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน 

ทางปัญญา จ�านวน 1 ระบบ

ผลกระทบ (Outcome)
1. มจี�านวนข้อเสนอโครงการวิจยัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผูเ้ข้าร่วมได้รับความเข้าใจในเนือ้หากจิกรรมและสามารถยืน่

คุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. จ�านวนบทความทีไ่ด้รบัการพฒันาขึน้จากงานวจิยัเชงิพืน้ที่

ไม่น้อยกว่า 15 บทความ

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาสามารถน�าศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมาใช ้
เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินในด้านเศรษฐกิจและท�าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

และสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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หลักกำร ความรู ้ และทักษะด ้านการเป ็นผู ้ประกอบการ 
และ ICT ของนักศึกษายังไม่เพียงพอ จึงมีความจ�าเป็นต้อง 
เสรมิสร้างคุณลกัษณะของบณัฑติให้มคีณุลกัษณะดงักล่าว กล่าว
คือ ให้บัณฑิตมีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า 
เพื่อใช้ เวลาให้คุ ้มค่าและพอเพียง ภายใต้ความคิดท่ีอิสระใน 
ยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตัวชี้วัด  นกัศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตด้านความรู้
ทกัษะด้านดจิิทลั และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ

พื้นทีี่เป้ำหมำย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้ำหมำย  
1. บุคลากรในมหาวิทยาลัย 180 คน
2. นักศึกษา 2,300 คน

วิธีกำรด�ำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1  “การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน”

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย
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กิจกรรมที่ 2  “การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา”
กิจกรรมที่ 3  “พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะ

ดิจิทัล”

ผลที่ได้ (Output)
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ได้รูปแบบสหกิจศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรต่างๆ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบวัดสมรรถนะและทักษะ

ดิจิทัลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
ก�าหนด จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลกระทบ (Outcome)
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับแนวคิดในการจัดท�าหลักสูตร 

ให้มคีณุภาพและสอดคล้องกบัการเรยีนรู้ในยคุปัจจบุนั
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจและแนวทาง 

ในการปฏบิติัในการด�าเนนิงานระบบสหกจิศกึษา

ประโยชน์ทีไ่ด้รบั (Impact) นกัศกึษาได้รบัการพฒันาสมรรถนะ
บัณฑิตด้านความรู ้และทักษะการเป็นผู ้ประกอบการและ ICT  
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้

และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT 
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วิธีกำรด�ำเนินงำน
1. อบรมใช้เครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับ

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
บุคคลภายนอกที่สนใจ 

2. บริการวิชาการวิเคราะห์ค่ามาตรฐานต่างๆ ของ 
งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาศักยภาพงานวิชาการและงานวิจัยทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย 

และนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 

ด้านวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม
4. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด  
1. งานวิจัยมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 
2. สามารถพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับ 

ผู้ประกอบการ / ชุมชน

พื้นทีี่เป้ำหมำย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. สถานประกอบการ, ชุมชน, หน่วยงานภายนอก  

โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กลุ่มเป้ำหมำย  
1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ�านวน 40 คน  

(ครูโรงเรียน ชุมชน และผู้ประกอบการ)
2. บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จ�านวน 100 คน  

(คณาจารย์ และนักศึกษา)
3. ชุมชนใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย
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ผลกระทบ (Outcome)
1. สื่อวีดิทัศน์มีคุณภาพ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา

กิจกรรม
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

ผลที่ได้ (Output)
1. สื่อวีดีทัศน์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 10 สื่อ
2. หลักสูตรอบรมเครื่องมือจ�านวน 10 เครื่องมือ เช่น

เครื่อง Bioreactor
เครื่อง HPLC  
เครื่อง Microplate reader (UV-Vis) 
เครื่อง Bomb Calorimeter 
เครื่อง Gas Chromatography (GC)
เครือ่ง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)
เครื่อง X-ray Diffractometer (XRD)

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
1. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงาน
ภายนอกมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น  

2. การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกน�าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสังคมมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

4. งานวิจัยมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 
5. งานวิจัย/บทความวิจัยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี 

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
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วิธีกำรด�ำเนินงำนสภำพปัญหำ 
อาจารย์และบุคลากรขาดทกัษะทางภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร

ตัวชี้วัด  อาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการ
อบรม โดยมีคะแนนการทดสอบหลังการ
อบรมสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

กลุ่มเป้ำหมำย  
อาจารย์ และบคุลากรของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
จ�านวน 500 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

การใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับ

ผู้บริหาร

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

ONE

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

TWO
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รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
1. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพและความสามารถใน 

การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
2. อาจารย์และบุคลากรมีทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีพร้อม 

จะสื่อสารและพัฒนาการท�างาน และมีขวัญก�าลังใจใน 
การปฏิบัติงาน

3. เป็นหน่วยงานการให้บริการการยกระดับภาษาอังกฤษ 
และการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

4. พัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับชาติ 

5. สามารถสร ้างองค ์ความรู ้ ในการบริการวิชาการ   
และการทดสอบทางภาษา แก่คณาจารย์ บุคลากร   
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลกระทบ (Outcome)
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา

กจิกรรมหรือหวัข้อทีจั่ดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 

ม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้ ม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลที่ได้ (Output) 
อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
การอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบหลัง
การอบรมสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ "ภาษาอังกฤษ" ส�าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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กิจกรรมที่ 1 “การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์เพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ”

วิธีกำรด�ำเนินงำนหลักกำร กักษะและศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ 
ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาซึ่งการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และผลักดัน
มหาวิทยาลัยไปสู ่องค์กรแห ่งการเรียนรู ้ที่มีความเป ็นเลิศ 
ทางวิชาการต่อไป

ตัวชี้วัด  คณาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ เพื่อน�า
ไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้สูก่ารพฒันา
ผู ้ เรียน เพื่อน�าไปสู ่การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  
และพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มเป้ำหมำย  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จ�านวน 4 
ครั้ง ครั้งละ 180 คน รวม 720 คน

กจิกรรมที ่2 “การพฒันาศกัยภาพคณาจารย์
เพือ่ก้าวเข้าสูก่ารเป็นนกัวจิยัขัน้สงู”

กิจกรรมที่ 5 “การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้นักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

1

2

3

4

5

กิจกรรมที่ 3 “พัฒนาศักยภาพการจัด
การเรียนรู้ด้านวิทยาการค�านวณและทักษะ 
โค้ดดิ้ง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0”

กิจกรรมที่ 4 “การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักสูตร AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis 
การจดัการศึกษาแบบมุง่ผลลพัธ์การเรียนรู้”
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ผลที่ได้ (Output)
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. คณาจารย ์ ได ้รับการพัฒนาความรู ้ แล ะถ ่ ายทอด 

องค์ความรู้สู ่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อน�าไปสู ่การจัด 
การเรียนการสอน

3. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาท่ัวไปอย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี

ผลกระทบ (Outcome)
1. ผู ้ เข ้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู ่

กระบวนการของต�าแหน่งวิชาการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้ทนุสนบัสนนุวิจยัภายในหรภืายนอก
3. มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์
4. มีบทความวจัิยตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติหรอืนานาชาติ
5. สามารถเป็นวิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ

ค�านวณและทักษะด้านโค้ดดิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู ้ เข ้ าร ่วมโครงการมีความรู ้ ในการจัดการศึกษา 

แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้
7. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการทวนสอบและสามารถ 

น�าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปได้

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
1. คณาจารย์น�าความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา

ไปปฏิบัติการสอนได้อย่างมีคุณภาพในระดับมืออาชีพ
2. คณาจารย์น�าแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

ไปสร้างผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย และได้รับ 
การก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์
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หลักกำร
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการเรียน
การสอน และการเรียนรู ้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องมี
ทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม โครงการ เพื่อใช้ในการสนับสนุน 
หรอืเป็นสือ่กลางเพือ่การศกึษา การยกระดบัความรูใ้ห้มคีณุภาพ
ทางการศึกษา ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการพัฒนาให้ผู ้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไปที่ต ้องการใช้ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดไป

ตัวชี้วัด  
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ ส่ิงสนับสนุนที่มีมาตรฐานต่อ 

การเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีมาตรฐาน 
2. ผู้เข้าใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้

ความเข้าใจในการเข้าใช้แหล่งข้อมูลทางด้านสารสนเทศ

พื้นทีี่เป้ำหมำย 
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา และพืน้ท่ีรบัผดิชอบของมหาวทิยาลยัฯ

กลุ่มเป้ำหมำย  
1. อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
มจี�านวนผูเ้ข้าใช้บรกิารทัง้ อาจารย์ นกัเรยีน นักศกึษา ผูป้กครอง 

และประชาชนทั่วไปที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10-20 ของทุกปี

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย
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วิธีกำรด�ำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดหาระบบสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศ

1. ด�าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. บ�ารุงรักษาระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด�าเนินการสนับสนุนโครงการห้องสมุดคณะ
4. ผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะน�าบ้านเอกะนาค
5. ผลิตสื่อแนะน�าห้องเกียรติประวัติ มบส.
6. ผลิตคู่มือผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมที ่2 กจิกรรมส่งเสรมิและให้บรกิารความรูจ้ากห้องสมดุ
1. โครงการพัฒนาความรู ้การสืบค ้นฐานข ้อมูลและ 

แหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย
2. โครงการอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง

ข้อมูล

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการใช้ห้องสมุด

ผลกระทบ (Outcome)
1. ความพงึพอใจของผู้ใช้ทรพัยากรสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80
2. ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารต่อคณุภาพการให้บรกิาร

ฐานข้อมูลฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลที่ได้ (Output)
1. จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20  

ของงบประมาณที่ได้รับ
2. จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน 

และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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กลุ่มเป้ำหมำย   บุคลากรในมหาวิทยาลัย จ�านวน 893 คน

วิธีกำรด�ำเนินงำน

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเป็นการพฒันาและเพิม่พนูความรูท้างด้านวนิยัและการ

รักษาวินัย
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการสอบสวนทาง

วินัย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ 

ไปปฏิบัติและหลีกเลี่ยงพฤติการณ์ท่ีอาจเข้าข่ายความผิด
ทางวินัยได้

4. เพื่อเป็นการป้องปราม ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การกระท�า
ผิดระเบียบ วินัย และกฎหมาย 

ตัวชี้วัด  
บุคลากรทัง้หมดในมหาวทิยาลัยสามารถน�าความรูจ้าก “คูมื่อเกีย่ว
กับวนิยัและการรกัษาวนิยัส�าหรบับคุลากรในมหาวิทยาลยั” ไปปฏบิตัิ
และหลกีเล่ียงพฤตกิารณ์ทีอ่าจเข้าข่ายความผดิทางวนิยั รวมถงึ
เพือ่เป็นการป้องปราม ป้องกนั ระงับ ยับยัง้การกระท�าความผดิ

ระเบียบวนิยั และกฎหมาย

วางแผนการด�าเนินงาน 

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

จัดหลักสูตรการฝึกอบรม 

บุคลากร ได้รับการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ
ตามวิชาชีพ และการจัดท�ารายงานผล 
การด�าเนินโครงการในภาพรวม 

1

2

3
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ผลที่ได้ (Output)
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาและเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทาง 

ด้านการด�าเนินการทางวินัย
2. บุคลากรได้รับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิด 

ทางวินัย
3. บุคลากรมีความตระหนักในเรื่องความผิดทางวินัยที่ 

จะเกิดขึ้นทั้งในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
4. ลดความเสี่ยงที่บุคลากรจะกระท�าผิดทางวินัย และ 

ลดปัญหาการกระท�าความผิดทางวินัยในมหาวิทยาลัย

ผลกระทบ (Outcome)
1. ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รบัความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หากจิกรรม

หรือหัวข้อท่ีจัดโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

2. ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ 
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
1. เป ็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้ทางด้านวินัยแก ่

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ�า
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. ให้ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการสอบสวนทางวนิยั
ให้แก่ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้าง
ประจ�า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลกูจ้างในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ 
และหลกีเล่ียงพฤติการณ์ทีอ่าจเข้าข่ายความผิดทางวนิยัได้

4. เป็นการป้องปราม ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การกระท�าผิด
ระเบียบ วินัย และกฎหมาย ของข้าราชพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ลูกจ้างประจ�า พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการอบรมความรู้เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย

ส�าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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วิธีกำรด�ำเนินงำนวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลุกจิตส�านึกให้มีการต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู ่กับ 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ประชาชน 
เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง

2. เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้เกิดผลอย่างเป็น 
รูปธรรมและยั่งยืน 

3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสามารถน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้

ตัวชี้วัด  
ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
งานในหน่วยงานของตนได้

กลุ่มเป้ำหมำย  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 95 คน

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการด�าเนินงาน5

จัดอบรมและท�าคู่มือวินัยและรักษา
วินัยส�าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 4

ประชุมแต่งตั้งคณะท�างาน

ก�าหนดหัวข้อการอบรม

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1

2

3
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ผลที่ได้ (Output)
1. บคุลากรได้รบัการพฒันาและเข้าใจเกีย่วกบัความรูเ้กีย่วกบั

ทุจริต
2. บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของ

มหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3. บคุลากรสามารถน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิานได้

ผลกระทบ (Outcome)
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา

กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ระดับ 3.5
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.50
4. ผูเ้ข้าร่วมโครงการ สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์

ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
1. ปลุกจิตส�านึกให้มีการต่อต้านการทุจริต โดยยึด 

หลกัธรรมาภบิาลและปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูก่บั
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง

2. ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย 
ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันให้เกิดผลอย่างเป็น 
รูปธรรมและยั่งยืน 

3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสามารถน�าความรู ้ ไปประยุกต ์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง กลยุทธ์พิชิตทุจริตในมหาวิทยาลัย
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ผลกระทบ (Outcome)
1. ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม
2. สมาชิกในชุมชนต้นแบบมีความสามารถในการจ�าหน่าย

สินค้าออนไลน์
3. ผูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน 20 คน เข้าใจหลกัการท�างานของ

ระบบสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
1. ได ้ร ะบบสารสนเทศที่ ให ้บริการข ้อมูลสินค ้าชุมชน 

และเครือข่ายชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย
3. มีชุมชนต้นแบบ การใช้ระบบสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 

สินค้าชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย
4. สร้างรายได้สู่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
5. ช่วยลดภาระการพึ่งพาจากภาครัฐ

ผลที่ได้ (Output)
1. เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศชุมชน จ�านวน  

2 ระบบ พร้อม คู่มือการใช้งาน
2. ชุมชนเข้าร่วมพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ  

1 ชุมชน คือ ต�าบลดอนมะเกลือ

หลักกำร ระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญที่ ใช ้ ใน 
การพฒันาชมุชน โดยชมุชนเอง เพือ่ให้ชมุชนมีข้อมูล สารสนเทศ  
และความรู้ส�าหรับใช้ในการแก้ปัญหาของชมุชน และวางแผนการพฒันา

ตัวชี้วัด  
1. ระบบสารสนเทศชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ
2. ชุมชนต้นแบบ จ�านวน 1 ชุมชน

กลุ่มเป้ำหมำย  ชุมชนใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จ�านวน 3 
ชุมชน ชุมชนละไม่น้อยกว่า 10 คน

พื้นทีเป้ำหมำย  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วิธีกำรด�ำเนินงำน

ส�ารวจความต้องการจากชุมชน เพื่อเก็บเป็นฐาน
ข้อมูลระดับต�าบล 

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลสินค้าชุมชน
และเครือข่ายชุมชน

อบรมการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์
สินค้าในชุมชน



71

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัตจิริง
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โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
ติดตามและประเมินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา 
การศึกษาเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ตัวชี้วัด  
ผลการตดิตามและประเมนิโครงการตามแผน
ยทุธศาสตร์ จ�านวน 28 โครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
ได้ข้อมูลบทบาทการท�างานยทุธศาสตร์ของผูบ้รหิารและการมส่ีวน
ร่วมในการวางแผนงานพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน และ
รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานทีม่คีวามถกูต้องเหมาะสม สามารถ
น�าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานในปี 2564

วิธีกำรด�ำเนินงำน
1. กิจกรรมเตรียมความพร ้อมการด�า เนิน โครงการ 

การติดตามและประเมินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. กิจกรรมการประ เ มินการมีส ่วนร ่วมวางแผนงาน
ยทุธศาสตร์พฒันาการศกึษาเพือ่ความยัง่ยนืมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. กิจกรรมติดตามและประ เมินโครงการตามแผนงาน
ยทุธศาสตร์พฒันาการศกึษาเพือ่ความยัง่ยนืมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิ จกรรมสรุ ปรายงานผลการด� า เ นิ นงาน โครงการ 
การติดตามและประเมินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ผลกระทบ (Outcome)
1. เครื่องมือติดตามบทบาทการท�างานของผู ้บริหาร 

และเครือ่งมือตดิตามผลการด�าเนนิโครงการยุทธศาสตร์ ฯ 
ครอบคลุมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทุกด้าน

2. เครื่องมือท่ีใช้ติดตามมีคุณภาพผ่านการตรวจสอบ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. รายงานบทบาท มมุมองและการมส่ีวนร่วมของหน่วยงาน
ในการด�าเนินงานยุทธศาสตร์

4. รายงานติดตามและประ เมิน โครงการตามแผนงาน
ยทุธศาสตร์ทีป่ระกอบด้วยการวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน

5. รายงานสรุปผลการด�าเนินงานมีความถูกต้องเหมาะสม 

สามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานในปี 2564 ได้

ผลที่ได้ (Output)
1. ได้เคร่ืองมือติดตามบทบาทการท�างานของผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัย จ�านวน 1 ฉบับ
2. ได้เครื่องมือติดตามผลการด�าเนินโครงการยุทธศาสตร์ 

จ�านวน 1 ฉบับ
3. ผลการสัมภาษณ์จากคณะผู ้บริหาร ไม ่น ้อยกว ่า 

ร้อยละ 80
4. ผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

จ�านวน 28 โครงการ
5. รายงานสรุปผลการด�าเนินงานฉบับสมบูรณ์ จ�านวน  

100 เล่ม
6. รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานฉบบัย่อ จ�านวน 300 เล่ม
7. ป้ายจัดนิทรรศการ 15 ป้าย

โครงการ “ติดตามและประเมินโครงการตามแผนงานยุทธศาตร์

พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บรรณำธิกำรบริหำร/ที่ปรึกษำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา   อธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด   รองอธิการบดี

บรรณำธิกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์   ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร   รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย    อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กองบรรณำธิกำร / ผู้รับผิดชอบโครงกำรยุทธศำสตร์ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์   คณบดี คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร   คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะะบวรเดชน์  คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวิน เสกสรรค์   คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน   คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์   คณบดี วิทยาลัยการดนตรี
7. อาจารย์ ดร.คณดร สว่างเจริญ    คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
8. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล    ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช  ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
10. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว    ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง   ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม    ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา แจ๊ดนาลาว   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
15. นายอภิชาติ สิงห์ชัย     ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน
16. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล     ผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล
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พิสูจน์อักษร
1. ดร.วลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์    หัวหน้างานเลขานุการ 
2. นายประกฤษฎิ์ เพ็ชรแอง     เลขานุการ รองอธิการบดี

ศิลปกรรม
นายนิธิวัชร์ เศรษฐ์วริศธาดา     เลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ให้ข้อมูล/ภำพประกอบ     
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เผยแพร่โดย
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอย 15 ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 0-2473-7000 Fax : 0-2466-6539
Website : www.bsru.ac.th 

Fackbook  : www.facebook.com/bsrunews


