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รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ตารางท่ี ๑ : สรุปจำนวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี ๒๕๖๔ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน รวม 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งบประมาณ 

จากแหล่งทุนอ่ืน 
๑. การพัฒนาท้องถ่ิน     
    -ด้านเศรษฐกิจ ๗  ๒  
    -ด้านสังคม ๓  ๓  
    -ด้านส่ิงแวดล้อม ๒    
    -ด้านการศึกษา  ๓    
๒. การผลิตและพัฒนาครู     
    -การผลิตครู ๑  ๑  
    -การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.)     
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา* ๒  ๑  
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๒๐  ๒  

รวม ๓๘    
*การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ สมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิต หลักสูตร ศักยภาพผู้สอน 

ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
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ตารางท่ี ๒ : รายช่ือโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการท่ีใช้งบประมาณรายได้ โครงการท่ีใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๑. การพัฒนา
ท้องถ่ิน 

1. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและและประชาชนในชาติ 

2. โครงการการขับเคลื ่อนงานวิจ ัย และ
นวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีย่ังยืน 

3. โครงพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
อย่างย่ังยืนในชุมชน 

4. โครงการชุมชนการเลี ้ยงผึ ้งเพื ่อการค้า
แบบครบวงจร 

5. โครงการการพ ัฒนานว ัตกรรมจาก
สม ุนไพรไทยท ี ่ ได ้ จาก  อ .อ ู ่ ทอง  จ .
สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วย
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู ่เชิง
พาณิชย์ 

6. โรงเรียนเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

7. โครงการการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ด้วยชีวภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ือ
ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 

 1. โครงการ BSRU Smart Start Idea by GSB 
2. โครงการออมสินยุวพัฒน์ ปี 63 
3. โครงการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 4 
ภาค 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

5. โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่
นวัตกรรม 

 
 



 

 

~ ๔ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการท่ีใช้งบประมาณรายได้ โครงการท่ีใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

8. โครงการฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
เสริมสร้างฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน 
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

9. โครงการบูรณาการถ่ายทอดความรู้ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
และศาสตร์ประยุกต์ที ่เหมาะสม ให้กับ
แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ อาสาสมัครประจำ
ช ุมชนและผ ู ้ส ูงอาย ุ ในอำเภออ ู ่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

10. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัต ิการการ
พัฒนาศักยภาพขยายเครือข่ายชุมชน และ
ยกระดับชุมชนให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมศักยภาพทางการตลาด และขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ ตามแนวทางการ
ดำเนินงานเพื ่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน 
และโครงการต้นแบบการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ธุรกิจชุมชน 

11. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นด้วยอัตลักษณ์
และทุนทางวัฒนธรรมฝ่ังธนบุรี 

12. โครงการช ุมชนน ้ ำ ใส  พ ัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ฝ่ังธนบุรี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการท่ีใช้งบประมาณรายได้ โครงการท่ีใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

13. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้
ความสามารถในการทำงานและการเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีพลัง 

14. โครงการ “การพัฒนาระบบข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data) เพื่อสนับสนุนการทำงาน
ของชุมชนและท้องถ่ิน ประจำปี ๒๕๖๔” 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
และธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัย
และนวัตกรรม ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. การผลิตและ
พัฒนาครู 

1. โ ค ร ง ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ส ื ่ อ ว ี ด ี ท ั ศ น์  
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
(DLTV) 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ 

๓. การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. โครงการพ ัฒนาความร ู ้ ทักษะ ด ้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 โครงการหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 

๔.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1. โครงการ เสร ิมสร ้ างสมรรถนะภาคี
เครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื ้นท่ี 
ระดับตำบล 

2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการท่ีใช้งบประมาณรายได้ โครงการท่ีใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อม ูลด ้าน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (Big data) 

4. โครงการ"วิศวกรสังคม" เพื ่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

5. โครงการการพ ัฒนาศ ักยภาพคร ู เ พ่ือ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

6. โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ 
เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความ
ย่ังยืน 

7. โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค Thailand ๔.๐ สู่
การปฏิบัติจริง 

8. โครงการบูรณาการศาสตร ์ดนตร ีเ พ่ือ
ชุมชน 

9. โครงการ ๕๐ ปี ดนตรีบ้านสมเด็จฯ 
10. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเชิง
พื ้นที ่เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการท่ีใช้งบประมาณรายได้ โครงการท่ีใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

11. โ ค ร ง ก า รพ ั ฒน า ศ ั ก ย ภ าพก า ร ใ ช้
ภาษาอ ังกฤษสำหร ับคณาจารย ์และ
บุคลากร 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
คณาจารย์และบุคลากร 

13. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้าน
ด ิจ ิท ั ล เพ ื ่ อรองร ับการเป ็น  SMART 
University 

14. โครงการวินัยและการรักษาวินัยสำหรับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

15. โครงการการพัฒนามาตรฐานการเรียน
การสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

16. โครงการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจร ิตในมหาว ิทยาล ัยราชภัฏบ ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ITA) 

17. โครงการเผยแพร่และจัดแสดงผลงาน
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้โครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี  ๒๕๖๔ 

18. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 

19. โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการท่ีใช้งบประมาณรายได้ โครงการท่ีใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

20. โครงการพัฒนาระบบการส่ือสารสู่การเป็น 
Smart University (ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์
ข ่าวสารมหาวิทยาลัย ทำวีด ิท ัศน์ PR 
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น และอื ่น ๆ ท่ี
สำคัญ) 
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ตารางท่ี ๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจ 
๑.โครงการการ
ขับเคล่ือนงานวิจัย 
และนวัตกรรมสู่
ผู้ประกอบการเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ท่ีย่ังยืน 

ท่ีต้ังของวิสาหกิจชุมชน 
หรือกลุ่มเกษตรกร หรือ
ผู้ประกอบการในอำเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

เน่ืองจากในปัจจุบันการ
พัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชนยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนา SMEs สู่สากลมี
ความจำเป็นต้องใช้
ความรู้ งานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรมต่างๆ เข้ามา
ช่วยในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ทางด้านเกษตร 
ด้านอุตสาหกรรม และ
ด้านบริการเป็นไปตาม
กรอบ แนวคิดยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) และแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดยมีเป้าหมายการ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ 

2. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานและ
ประสานงาน 

3. ดำเนินโครงการ 
4. ประเมินผลการจัด
โครงการ 

5. สรุปผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานโครงการ 

1. คณะกรรมการ
ทีมงานและ
แผนการ
ดำเนินงาน 

2. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๐ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน โดยยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน และต่อยอด
ความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือ
ผลักดันเศรษฐกิจ 
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 
และการขยายตัวของการ
ผลิตสินค้าเกษตร และ
อาหารร้อยละ 3-6  

๒.โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตอย่างย่ังยืนใน
ชุมชน 

ชุมชนแขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 9 ชุมชน  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา มี
ชุมชนโดยรอบ ในแขวง
หิรัญรูจี เขตธนบุรี 
จำนวน 9 ชุมชนท่ีมี 
อัตลักษณ์เฉพาะและของ

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรม
ประชุมและฝึกอบรมการ 
จัดการนวัตกรรมท้องถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 2 จำนวน 3 
กิจกรรมย่อย  

1. คุณภาพชีวิต
ชุมชนดีข้ึน 

2. ผลิตภัณฑ์อาหาร
มีความปลอดภัย
และเพ่ือสุขภาพ 
สำหรับผู้สูงอายุ 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 



 

 

~ ๑๑ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ดีประจำชุมชน จากการ
สำรวจชุมชนพบว่ามี
ประเด็นปัญหา ท่ีต้องการ
แก้ไขปัญหาหลักทางด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน กลุ่มบริโภค 
อาหารปลอดภัยได้
มาตรฐาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนกลุ่ม
อุปโภค การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมทางด้าน
ปัญหาขยะ เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาให้กับชุมชนใน
ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
ในการ สร้างนวัตกรรม 
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ชุมชนสามารถนำไป 
ปรับประยุกต์ใช้และต่อ
ยอด สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
มีความสามัคคี และ
ชุมชนต้นแบบอย่างย่ังยืน 
รวมท้ังสร้างกระบวนการ

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อาหาร
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (เมนูเก้ียวซ่า, 
ก๋วยเต๋ียวค่ัวฟองเต้าหู้, พุดด้ิง 
มะพร้าวอ่อน,ข้าวธัญพืชห่อใบ
บัว, สุก้ีม้วน, เม่ียงปลาทู, เต้าหู้
หมูสับยัดไส้น่ึงซีอ๊ิว, ข้าวเหนียว
มูล ธัญพืช,เคร่ืองด่ืมอัญชัญ
สมุนไพร, น้ำพริกเผา, เต้าหู้)
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หัตถกรรมชุมชน เพ่ือส่งเสริม
รายได้ อันนำไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิต (การพัฒนาผลิต 
ภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์/
ผลิตภัณฑ์จากผ้า / ผลิตภัณฑ์ 
กระเป๋าสาน  
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมดัก
ขยะภายในคลองและปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมริมคลอง 

ผลิตภัณฑ์ชุม ชน
มีความ
หลากหลายมาก
ข้ึนทำให้มีช่อง 
ทางการจัด
จำหน่ายเพ่ิมข้ึน 
สภาพแวดล้อม
ของคลองดู
สะอาด น่ามอง
มากข้ึน การ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และ
การกระจาย
รายได้ในชุมชน 
ชุมชนมีรักและ
ร่วมเป็นเจ้าของ
ชุมชน  

R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๒ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

นำไปสู่ การยกระดับ
รายได้ ลดค่าใช้จ่าย สร้าง
ความสุขให้กับชุมชน 

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรม
เผยแพร่ผลงานและประชุม 
สรุปผลการดำเนินการ 

๓.โครงการชุมชนการ
เล้ียงผ้ึงเพ่ือการค้าแบบ
ครบวงจร 

กลุ่มบ้านเขาพระ บ้านปลัด 
ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปัจจุบันปัญหาการ
ว่างงานในชุมชนเป็น
ปัญหาท่ีสำคัญอย่างมาก 
ทำให้ขาดรายได้หลักไป
ในครอบครัว และรายได้
ในชุมขน อีกท้ังชุมชนขาด
ทักษะการพัฒนาอาชีพ
เพ่ือการสร้างรายได้  

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างทีมและ
การวางแผนการดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดการรังผ้ึง
ตามระยะเวลาการขยายพันธ์
ผ้ึง และการจัดการฟาร์มผ้ึง 
กิจกรรมท่ี 3 การผลิตรอยัล
เจลล่ี (Royal jelly) จากผ้ึง
พันธ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผ้ึง และการสร้างช่องทางจัด
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
จากผ้ึง 
กิจกรรมท่ี 4 การประเมิน 
ติดตาม และสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

1. ชุมชนต้นแบบใน
การเล้ียงผ้ึงเพ่ือ
การค้าแบบครบ
วงจร 1 ชุมชน 
2. ชุมชนเกิดองค์
ความรู้ในการเล้ียง
ผ้ึง 2 ชุมชน 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 

๔.โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมจากสมุนไพร
ไทยท่ีได้จาก อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 

ผู้ประกอบการ อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 
20 คน 

พ้ืนท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย เป็นท้องถ่ิน
ท่ีอุดมด้วยสมุนไพรไทย 
จากงานวิจัยจำนวนมาก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์จึงได้

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างทีมและ
การวางแผนดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 2 การเผยแพร่
นวัตกรรมต้นแบบเว็บไซต์ 

1. ความพึงพอใจของ
การดำเนินโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90  

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 



 

 

~ ๑๓ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๒๕๖๔ ภายใต้การ
ขับเคล่ือนของหน่วย
ส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมเข้าสู่เชิง
พาณิชย์ 

จัดทำโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนา 
การผลิตนวัตกรรมจาก
สมุนไพรไทย จากงาน 
วิจัยของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบ
กาภาคเอกชนเพ่ือ
จำหน่ายเชิงพาณิชย์ 
สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

กิจกรรมท่ี 3 การประเมินและ
สรุปผลโครงการ 

2. ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
3. การนำผลดำเนิน
โครงการไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
4. นวัตกรรม 1 ช้ิน 
ได้แก่ ขนมจีนเส้น
แห้งก่ึงสำเร็จรูปจาก
แป้งข้าวพ้ืนเมืองอู่
ทอง 

R โครงการพัฒนา 

๕.โครงการการ
ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์
ด้วยชีวภัณฑ์จุลินทรีย์
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิต 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 50 คน  

“ผลผลิตอินทรีย์” เป็นท่ี
นิยมของผู้บริโภค ท่ีเป็น
โอกาสของผู้ผลิตอย่าง 
“เกษตรกร” ทีจะ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และรายได้ให้ดีข้ึน แต่
การปลูกวิถีการปลูกพัก
ข้างร่ัวออกขายของ
เกษตรกรน้ัน ต้องรับมือ

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
คุณประโยชน์และการใช้ชีว
ภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
วันท่ี 3 เมษายน 2564 และ 
วันท่ี 4 เมษายน 2564 

เกษตรผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ชีวภัณฑ์ 
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและ
ปลอดภัย เพ่ือนำไปสู่
การทำเกษตร 
ปลอดภัยในอนาคต 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๔ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

กับโรคท่ีก่อให้ผลผลิต
เสียหาย โดยเฉพาะโรคท่ี
สาเหตุจากจุลินทรีย์ 
ปัจจุบันมีการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์กำจัดจุ
ลิทรีย์ก่อโรคซ่ึงมีราคาสูง 
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของ
โครงการให้ความรู้ด้าน
คุณประโยชน์และการใช้
ชีวภัณฑ์ได้ถูกต้อง
เหมาะสมสามารถผลิตชีว
ภัณฑ์จุลินทรีย์ใช้ได้เองใน
กลุ่ม 

๖.โครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพขยาย
เครือข่ายชุมชน และ
ยกระดับชุมชนให้ผ่าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมศักยภาพทาง
การตลาด และขยาย
ช่องทางการ

ตำบลจระเข้สามพัน และ
ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ในปัจจุบัน มีการแข่งขัน
ทางด้านต่างๆ เพ่ิมสูงข้ึน 
ท้ังด้านเกษตร ด้าน
อุสาหกรรมและด้าน
บริการ และปัจจัยอ่ืนอีก
หลายอย่างเป็น
องค์ประกอบ เพ่ือให้
พัฒนาในด้านต่างๆ 
เป็นไปอย่างครบวงจร 

1. ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปใน
การพัฒนาเครือข่ายแต่ละ
ชุมชน 
2. การจัดทำแผนการพัฒนา
ตลาดชุมชนให้มีความ
หลากหลายเพ่ือนำไปสู่ตลาดท่ี
ย่ังยืน 

1. ผลการบริการ
วิชาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนตาม
กิจกรรมท่ีต้ังไว้ 
2. ลดภาระการ
พ่ึงพาจากภาครัฐ 
3. ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๕ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ประชาสัมพันธ์ ตาม
แนวทางการ
ดำเนินงานเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและการ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
และโครงการต้นแบบ
การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ธุรกิจชุม 

และนำไปสู่ความย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
จัดทำโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในตลาด
ชุมชนและขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ 
และการแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน  

3. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด
ชุมชน 

๗.โครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ินด้วยอัตลักษณ์
และทุนทางวัฒนธรรม
ฝ่ังธนบุรี 

ชุมชนในฝ่ังธนบุรี ๓ แขวง
หิรัญรูจี แขวงสำเหร่ แขวง
บางย่ีเรือ  
 

ปัจจุบันมีสินค้าและ
บริการเกิดข้ึนหลาย
รูปแบบ ทำให้มีการ
แข่งขันด้านการค้าและ
บริการท่ีสูง ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากชุมชน
อาจไม่ค่อยได้รับความ
สนใจมากนักและไม่
สามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ 

จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ผ่านทางออนไลน์ จำนวน ๒ 
คร้ัง ๑ เร่ือง การสร้างหลักการ
และแนวคิดในการเลือก
ผลิตภัณฑ์องชุมชนท่ีแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และ
แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม 
คร้ังท่ี ๒ เร่ือง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑. ผู้เข้าร่วมอบรม
นำความรู้ไปต่อ
ยอดในการ
พัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์โดย
ใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมและ
นำความรู้เร่ือง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไป

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๖ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

เตรียมความ
พร้อมเพ่ือจะขอ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๒. กลุ่มชุมชนท่ีเป็น
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้นำ
ผลิตภัณฑ์ไป
จำหน่ายพร้อม
ท้ังนำโบว์ชัวร์
และ X-Stand 
ไปช่วยด้านการ
ประชาสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมการ
ขาย 

๓. หนังสือถอด
บทเรียนสามารถ
เป็นคู่มือให้กับ
ชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
และเตรียมความ
พร้อมขอ



 

 

~ ๑๗ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 

๘.โครงการการพัฒนา
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) เพ่ือ
สนับสนุนการทำงาน
ของชุมชนและท้องถ่ิน 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

กรุงเทพ ๙ แขวง ได้แก่ เขต
ธนบุรี เขตตล่ิงชัน 
จังหวัดสมุทรสาคร ๒๗ 
ตำบล ได้แก่ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร อำเภอกระทุ่ม
แบน อำเภอบ้านแพ้ว  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ตำบล 
ได้แก่ สระพังลาน บ้านโข้ง 
สระยายโสม อู่ทอง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 
แห่ง ท่ัวประเทศ มีความ
ตระหนักถึงการจัดเก็บ/
สร้างฐานข้อมูลพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือนำไปใช้สนับสนุนการ
ดำเนินงานในแต่ละระบบ
ตามบริบทของพ้ืนท่ี เช่น 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการชุมชนและ
ท้องถ่ิน การพัฒนาโดยใช้
พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีต้ัง (Area 
Based Development) 
มีความหลากหลายอย่าง
มากแต่ฐานสำคัญหรือ 
Plate form ท่ีใช้ในการ
จัดการความเก่ียวกับชุด
ข้อมูลในพ้ืนท่ี 

๑. จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

๒. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล
ครัวเรือน จำนวน ๔๐ 
พ้ืนท่ี 

๓. วางแผน วิพากษ์ระบบและ
จัดทำระบบฐานข้อมูล 

๔. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และแปรผลข้อมูลทางสถิติ
ของชุมชน และแสดงผล
ด้วยภาพ 

๕. จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

๑. มีฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพ่ือ
สนับสนุนการ
ทำงานของ
ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

๒. มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายในการ
ทำงานเชิงพ้ืนท่ี
และการยกระดับ
ท้องถ่ิน 

๓. สามารถนำข้อมูล
เชิงสถิติไปใช้
ประกอบการ
ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
* โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๘ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๙.โครงการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและธุรกิจเร่ิมต้น 
(Startup) ด้วย
งานวิจัยและนวัตกรรม 
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

เขตธนบุรี ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 
 

ธุรกิจแลกเร่ิม หรือ Start 
up เป็นแนวคิดธุรกิจ
แบบใหม่ท่ี สอดคล้องกับ
ยุคของไทยแลนด์ 4.0 
ซ่ึงการทำธุรกิจ Startup 
คือการนำปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับคนส่วนมากมา
สร้างธุรกิจโมเดลธุรกิจ
เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้อง ด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างกันและธุรกิจ
จะต้องสร้างกำไรละเพ่ิมผู้
ใช้ได้เร่ือย ๆ สามารถ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาอันส้ัน
สำหรับประเทศไทยี 
Startup ท่ีไม่ประสบ
ความสำเร็วมากถึง ๙๐% 
ท่ีประสบความสำเร็จ
เพียงแค่ 10% 

๑. กิจกรรมสร้างแรงบันดาล
ใจนการทำธุรกิจ Startup 
และเปิดรับสมัครทีมธุรกิจ
เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ 

๒. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้าง
วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจ
เร่ิมต้น (Startup) 

๓. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการอัพเกรด
ธุรกิจพิชิตตลาดออนไลน์ 

๔. กิจกรรมการประกวดการ
ขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชน
และธุรกิจเร่ิมต้น Startup 
ต้นแบบด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรมศตวรรษท่ี 21  

๕. กิจกรรมการทดสอบตลาด 
BSRU STARTUP  

๖. กิจกรรมสรุปและ
ประเมินผล 
 

มีธุรกิจเร่ิมต้น 
(Startup) มากกว่า 
6 ธุรกิจ ข้ึนไป 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
R โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๙ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านสังคม 
๘.โครงการฐานวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 
เสริมสร้างฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้สูงวัยในชุมชน อำเภอ
อู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ตำบลพลับพลาไชย  
ตำบลจระเข้สามพัน  
ตำบลสระยายโสม อำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  
จำนวน 20 คน 

จากวิกฤตโควิด–19 ท่ี
เกิดข้ึนทำให้รัฐบาล
ประกาศมาตรการ 
“ล็อกดาวน์” ซ่ึงเป็น
สาเหตุสำคัญท่ีทำให้บ้าน
กลายเป็นฐานสำหรับ 
การดำเนินชีวิตและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ รูปแบบ 
ของ New Normal 
เป้าหมายหลักของสังคม
คือประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีท้ังร่างกายและ
จิตใจทุกเพศทุกวัยจาก
การศึกษาข้อมูลพบว่า
ประชากรผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิม ดังน้ันการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็น
อย่างย่ิงท่ีทุกฝ่ายจะต้อง
ร่วมมืออย่าจริงจังและ
ต่อเน่ืองในการเตรียม

1. วางแผน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. สรุปผล 

1. ผู้สูงสามารถปรับ 
ตัวเข้าสู่สังคมฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New 
Normal) 
2. ผู้สูงวัยสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับนำไป
ปฏิบัติจริง 
3. ผู้สูงอายุมีความรู้ 
เจตคติ ทักษะและ
การปฏิบัติตน
เก่ียวกับการดูแล
ตนเองได้ถูกต้อง 
4. ผู้สูงอายุมีการ
ปรับตัวได้ดีข้ึน สนใจ
เข้ากลุ่มร่วมกิจกรรม 
ในชมรมอย่าง
ต่อเน่ือง 
5. เกิดความเข้าใจ
และสามัคคีระหว่าง
ผู้สูงอายุด้วยกัน 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๒๐ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ความพร้อมให้ผู้สูงอายุ
ทุกคนตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชนข้ึน 

๙.โครงการบูรณาการ
ถ่ายทอดความรู้ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผนไทย
และศาสตร์ประยุกต์ท่ี
เหมาะสม ให้กับแพทย์
แผนไทยรุ่นใหม่ 
อาสาสมัครประจำ
ชุมชนและผู้สูงอายุ ใน
อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลท้าวอู่
ทอง อำเภออู่ทอง ใน
จำนวน 3 หมู่บ้าน 
(หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่11) 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การมีกิจกรรมท่ีมีความ
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์
และไม่ก่อภาระต่อ 
สังคมในอนาคต โดยการ
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ด้านเวช
ปฏิบัติแผนไทย
ประสบการณ์ด้านเภสัช
กรรมไทย ความรู้ด้าน
จิตวิทยาโดยอาจารย์และ
ผู้เช่ียวชาญจากสาขา 
วิชาจิตวิทยาในหัวข้อ 
“วิธีรับมือกับความเครียด
ด้วยตนเอง 

กิจกรรมท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 
กิจกรรมท่ี 2 ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี  (On site และ 
Online) ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ในด้านจิตวิทยา 
กิจกรรมท่ี 4  (On site และ 
Online) ประเมิน ประชุม ติ
มามผล และเย่ียมบ้านผุ้สูงอายุ 
กิจกรรมท่ี 5  (On site และ 
Online)  รายงานผลการ
ดำเนินงานของโครงการ 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและ
เสนอแนวทางปรับปรุง 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิต รวมถึง
สุขภาวะกายท่ีดีข้ึน
และเข้าใจ 
แนวทางในการดูแล
สุขภาพของตน 
จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๒๑ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ในยุค new normal” 
ด้านการวางแผนการเงิน 
“เงินทองต้องใส่ใจ” 
จากอาจารย์บัญชีผู้มี
ประสบการณ์ และด้าน
ศิลปะบำบัดจากอาจารย์ 
ศิลปะท่ีเชียวชาญ ด้าน
ดนตรีเสริมสร้างสมาธิ 
รักษาโรคทางใจ 
ผ่อนคลายความตึงเครียด 
ปรับสมดุลย์กระตุ้น
พัฒนาการ 
ด้านอารมณ์ของผู้สูงอายุ 

๑๓.โครงการส่งเสริม
สุขภาพกายใจและ
ความรู้ความสามารถ
ในการทำงานและการ
เป็นผู้สูงอายุท่ีมีพลัง 

ชุมชนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย 9 ชุมชน 
ผู้สูงอายุ จำนวน 300 คน 

ปัจจุบันประชากร
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิม 

1. กิจกรรมการดูแลสรีระและ
อารมณ์ของผู้สูงวัยด้วย 
จังหวะลีลาศ 
1.2 การประกวดแข่งขัน
กิจกรรมเข้าจังหวะผู้สูงอายุ 
1.3 การทำคลิปส่งเสริมการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วยน้ำสมุนไพรสู้
ภัย โควิด-19 

ผู้สูงอายุในเขตฝ่ัง
ธนบุรี มีการพัฒนา
สุขภาพและเป็นการ
เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของสังคมใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
มหาวิยาลัย 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๒๒ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

1.4 สรุปและประเมินผล > 
Onsite + Online 
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน100 คน งบประมาณ 
407,200 บาท 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านส่ิงแวดล้อม 
๖.โรงเรียนเครือข่าย
การจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

เขตบางกอกน้อย เขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรท่ัวไป 
จำนวน 190 คน 

นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่
การเป็นสังคมปลอดขยะ 
(Zero Waste Society) 
บนแนวคิด 3R มุ่งเน้น
การจัดการขยะมูลฝอย ณ 
ต้นทางโดยการมีส่วนรวม
ของภาครัฐและประชาชน 
เป้าหมายลด ประมาณ
ขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพ ชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ลดระดับการ

1. การสร้างทีม และการวาง
แผนการดำเนินงาน 
ตลอดโครงการ 
2. กิจกรรมอบรมทักษะการรู้
คิด-การส่ือสารการจัดการ 
ขยะมูลฝอยและการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และการเพ่ิม
มูลค่าจากขยะมูลฝอย 
(นักศึกษา) 
3. กิจกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วมภายใน 
โรงเรียนและการนำใช้
ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่าขยะมูล
ฝอย (โรงเรียนประถม) 
4. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ด้าน 

1. โรงเรียนวัด
สุวรรณคีรี เข้าร่วม
ประกวดโครงการ
โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero 
Waste School 
ของกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
2. โรงเรียนวัดเจ้า
อาม และ
มหาวิทยาลัยได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ 
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก ขององค์การ

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๒๓ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นสาเหตุ 
โลกร้อน ร้อยละ 7 

การจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการเพ่ือลดโลกร้อน 
(โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) 
5. ประเมินโครงการ และสรุป
รายผลการดำเนินงาน 

บริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 
3. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับ
รางวัลเกณฑ์ 
มาตรฐานระดับเงิน 
จากโครงการการ
ดำเนินกิจกรรม 
ด้านส่ิงแวดล้อมของ
เยาชนภายใน
มหาวิทยาลัย 
(Green Youth) จาก
กรมส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม 

๑๒.โครงการชุมชนสี
เขียว พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ฝ่ังธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร : กลุ่มผู้
ปลูกดอกจำปี เขตหนอง
แขม 

ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทำ
เกษตรในหลายรูปแบบ 
ซ่ึงความอุดมสมบูรณ์น้ีทำ
ให้การเกษตรเป็นุ

1. BSRU จิตอาสาเพ่ือการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในชุมชน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการปรับภูมิ
ทัศน์ชุมชนสีเขียว พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวฝ่ังธนบุรี 

1. ประชาชนมีระบบ
การท่องเท่ียวชุมชน
ในเขตหนองแขม 
ท่ีเข้มแข็ง 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๒๔ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

อุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศมาเป็นเวลา
ยาวนาน 
แต่เช่ือหรือไม่ว่าในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ ยังมีพ้ืนท่ี
การเกษตรสีเขียวขนาด
ใหญ่อยู่และเป็นพ้ืนท่ีที
ต้องการอนุรักษ์และ
ช่วยเหลืออย่างมาก
เน่ืองจากถูกโอบล้อมไป
ด้วยเมืองอุตสาหกรรม
และบ้านจัดสรรทำให้
ปริมาณพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสี 
เขียวมีน้อยลง 

3. สร้างส่ืออัตลักษณ์การ
ท่องเท่ียวเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 
4. การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม ตามแนวทาง
ประเทศไทย 4.0 
5. การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม ตามแนวทาง
ประเทศไทย 4.0 

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการพัฒนาใน
ระยะยาว 
3. รายได้กับ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนมีจิต
สาธารณะและรักใน
พ้ืนท่ีสีเขียว 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านการศึกษา 
๑.โครงการส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของ

๑. ชุมชนในพ้ืนท่ี ๓ แขวง
หิรัญรูจี แขวงสำเหร่ 
แขวงบางย่ีเรือ เขต
ธนบุรี 

ความแตกแยกทาง
ความคิด การขาดความ
เข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อ่ืน 
โดยเฉพาะในเร่ือง

จัดกิจกรรม ดังน้ี 
๑. กิจกรรมส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ความ
ระเบียบ ความมีระเบียบ

๑. ได้แหล่งเรียนรู้
สวนสมุนไพร 
จำนวน ๑๐ 
แหล่ง 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
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ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ตนเองและและ
ประชาชนในชาติ 

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๓. ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

อุดมการณ์ทางการเมือง 
กลายเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ในช่วงเวลา
ท่ีผ่านมาการแก้ไขปัญหา
ยังทำในลักษณะต่างคน
ต่างทำ แตกต่างกันตาม
บริบทของแต่ละ
หน่วยงาน แต่ละพ้ืนท่ี 

วินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีอง
ตนเองและผู้อ่ืน 

๒. กิจกรรมการประกวด
ออกแบบ และสร้างแหล่ง
เรียนรู้ โดยรวบรวมท้ัง
บุคคลภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ร่วมกัน
ออกแบบและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ใน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ต่างๆ ตามหัวข้อท่ีกำหนด 
เช่น สวนสมุนไพรภาษา 

๒. ได้เครือข่าย ๕ 
เครือข่าย 

๓. ได้หนังสือฎ
หมายน่ารู้/คู่มือ
ประชาชน 
จำนวน ๓,๐๐๐ 
เล่ม 
 

R โครงการพัฒนา 

๑๔.โครงการการ
พัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) 
เพ่ือสนับสนุนการ
ทำงานของชุมชนและ
ท้องถ่ิน ประจำปี 
๒๕๖๔ 

กรุงเทพมหานคร 9 แขวง 
ได้แก่ หิรัญรูจี บางย่ีเรือ 
สำเหร่ ตล่ิงชัน คลองชัก
พระ ฉิมพลี บางพรม 
บางระมาด และบางเชือก
หนัง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ตำบล 
ได้แก่ อู่ทอง สระยายโสม 
สระพังลาน บ้านโข้ง 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง ท่ัวประเทศ มี
ความตระหนักถึงการ
จัดเก็บ/สร้างฐานข้อมูล
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Big 
data) เพ่ือนำไปใช้ในการ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ในแต่ละระบบงาน 

1. จัดการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 
2. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลครัวเรือน 
จำนวน 40 พ้ืนท่ี 
3. วางแผน วิพากษ์ระบบ 
และจัดทำระบบฐานข้อมูล 
4. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และแปรผลข้อมูลทางสถิติ 
ของชุมชน และแสดงผลด้วย
แผนภาพ 

1. มหาวิทยาลัยมี
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) 
เพ่ือสนับสนุนการ
ทำงานของชุมชน
และท้องถ่ิน 
2. มหาวิทยาลัยมร
เครือข่ายในการ
ทำงานเชิงพ้ืนท่ี 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 
R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๒๖ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

จังหวัดสมุทรสาคร 27 
ตำบล ครอบคลุมอำเภอ
บ้านแพ้ว อำเภอเมือง และ
อำเภอกระทุ่มแบน 

ตามบริบทของพ้ืนท่ี ท่ี 
เช่น การเพ่ิประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 
ชุมชนและท้องถ่ิน การ
พัฒนาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นพ้ืน
ท่ีต้ัง (Area based 
development) มีความ
หลากหลายอย่างมาก แต่
ฐานสำคัญ หรือ 
Plate form ท่ีใช้ในการ
จัดการความรู้เก่ียวกับชุด
ข้อมูลในพ้ืนท่ี 
มหาวิทยาลัยจึงให้
ความสำคัญกับการ 
พัฒนาระบบข้อมูลขนาด 
ใหญ่ (Big data) เพ่ือ
สนับสนุนการทำงานของ
ชุมชนและท้องถ่ิน 
โดยปี 2563 

5. จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

และการยกระดับ
ท้องถ่ิน 
3. สามารถนำข้อมูล
เชิงสถิติไปใช้
ประกอบการขอรับ 
สนับสนุน
งบประมาณ 

๑๕.โครงการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและธุรกิจเร่ิมต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
 

ธุรกิจแรกเร่ิม หรือ 
Startup เป็นแนวคิด
ธุรกิจแบบใหม่ท่ี 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน (P) 

ธุรกิจแรกเร่ิมต้นแบบ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 6 
ธุรกิจ 

* โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 
R โครงการอบรม 



 

 

~ ๒๗ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

(Startup) ด้วย
งานวิจัยและนวัตกรรม 
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

สอดคล้องกับยุคของไทย
แลนด์ 4.0 ซ่ึงการทำ
ธุรกิจ Startup คือ 
การนำปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
คนส่วนมากมาสร้าง
โมเดลธุรกิจ 
เพ่ือมาแก้ไขปัญหา โดย
ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้อง ด้วยวิธีการท่ี 
แตกต่างจากเดิม และ
ธุรกิจจะต้องสามารถ
สร้างกำไร และเพ่ิมผู้ใช้ได้ 
เร่ือยๆ โดยได้จัดทำ
โครงการ “พัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
และธุรกิจเร่ิมต้น 
(Startup) ด้วยงานวิจัย
และนวัตกรรม ศตวรรษท่ี 
21 ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564” เป็นการบูรณา
การพันธกิจเพ่ือยก 

2. ประสานงานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง (D) 
3. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
(P) 
4. ประชุมเพ่ือแจ้งรายละเอียด 
(P) 
5. ดำเนินโครงการ (D) 
6. ประเมินผลโครงการ (C) 
7. สรุปผลการดำเนินโครงการ 
(A) 

R โครงการบริการ
วิชาการ 
* โครงการงานวิจัย 
R โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๒๘ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ระดับการพัฒนาท้องถ่ิน 
ท่ีตอบสนองท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
ส่ิงแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรม ให้กับ
ท้องถ่ิน รวมถึงสร้างขีด 
ความสามารถให้กับ
นักศึกษาจากท้ัง 6 คณะ 
และบุคคลภายนอก 
ท่ีสนใจเร่ิมต้นธุรกิจ ให้
เกิดความเข้มแข็งสามารถ
แข่งขันกับธุรกิจ 
ท้ังในและต่างประเทศ 

*ประเภทโครงการ ให้ระบุว่าเป็น “โครงการพัฒนา” หรือ “โครงการวิจัย” หรือ “โครงการอบรม/บริการวิชาการ” หรือ “กิจกรรมสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๒๙ ~ 
 

ตารางท่ี ๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินท่ีใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจ 
      
โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านสังคม 
      
โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านส่ิงแวดล้อม 
      
โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านการศึกษา 
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๓๐ ~ 
 

ตารางท่ี ๕ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินท่ีใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจ 
โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
เขตธนบุรี เขตตล่ิงชัน 
จำนวน ๙ แขวง 
จังหวัดสมุทรสาคร 
ได้แก่ อำเภอ
สมุทรสาคร อำเภอบ้าน
แพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน
จำนวน ๒๗ ตำบล 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้แก่ อำเภออู่ทอง 
จำนวน ๔ ตำบล 

บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน 
นักศึกษา ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ตกงาน ขาดรายได้ 

จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน 
นักศึกษา ในพ้ืนท่ีตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 

บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน 
นักศึกษา ท่ีได้รับผลกระทบมี
งานทำ ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล ภาษาอังกฤษ 
สังคม และการเงิน และมี
รายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

* โครงการ
กิจกรรมสัมพันธ์ 
R โครงการ
อบรม 
R โครงการ
บริการวิชาการ 
* โครงการ
งานวิจัย 
R โครงการ
พัฒนา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

กรุงเทพมหานคร สินค้าไม่ได้มาตรฐานและไม่
ทันสมัย  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีการใช้
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการยกระดับสินค้า 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
รายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 

* โครงการ
กิจกรรมสัมพันธ์ 
R โครงการ
อบรม 
R โครงการ
บริการวิชาการ 
* โครงการ
งานวิจัย 



 

 

~ ๓๑ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
R โครงการ
พัฒนา 

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพร่
นวัตกรรม 

     

โครงการ BSRU Smart 
Start idea by GSB 

นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ให้ทุนการศึกษา และ 
Start idea สร้างสรรค์ใน
การประกอบอาชีพในยุค 
New Normal 

จัดประกวดความคิดสร้างสรรค์ตาม
โจทย์ท่ีกำหนดทุก ๆ เดือน 

นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมการ
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ 
มีไอเดียในการประกอบอาชีพ
ในยุค New Normal พร้อม
ท้ังได้รับทุนสนับสนุน
การศึกษา 

* โครงการ
กิจกรรมสัมพันธ์ 
R โครงการ
อบรม 
R โครงการ
บริการวิชาการ 
* โครงการ
งานวิจัย 
R โครงการ
พัฒนา 

โครงการออมสินยุวพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 
ผู้ประกอบการ ๑๑ กลุ่ม 
จำนวน ๑๒๐ คน 

การเพ่ิมรายได้และ
ช่องทางการขาย 

ให้ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการขาย 

ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
จำนวน ๑๑ กลุ่ม 

* โครงการ
กิจกรรมสัมพันธ์ 
R โครงการ
อบรม 
R โครงการ
บริการวิชาการ 
* โครงการ
งานวิจัย 



 

 

~ ๓๒ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนท่ี 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
R โครงการ
พัฒนา 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านสังคม 
โครงการจัดอบรมมัคคุเทศ
เฉพาะภูมิภาค 4 ภาค 

ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต้ 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บัตรมัคคุเทศก์หมดอายุไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ 

จัดอบรมมัคคุเทศก์ ๔ ภาค ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

มัคคุเทศก์ผู้เข้าร่วมรับการ
อบรม ผ่านการอบรมวิชาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการต่ออายุ
บัตร 

* โครงการ
กิจกรรมสัมพันธ์ 
R โครงการ
อบรม 
R โครงการ
บริการวิชาการ 
* โครงการ
งานวิจัย 
R โครงการ
พัฒนา 

      
โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านส่ิงแวดล้อม 
      
      
โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านการศึกษา 
โครงการเพ่ิมศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะ 

     

โครงการหน่วยส่งเสริม
งานวิจัยและนวัตกรรม 

     

      



 

 

~ ๓๓ ~ 
 

ตารางท่ี ๖ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูท่ีใช้งบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนิน
โครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำ
โครงการน้ี) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การผลิตครู       
๑. โครงการสนับสนุน
ส่ือวีดีทัศน์ 
ประกอบการเรียน
การสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาการขาด
แคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
(DLTV) 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

เพ่ือเป็นการผลิต
นวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ี
ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเกิด
แลกเปล่ียนความรู้
ร่วมกัน ส่งเสริม
การขยายโอกาส
การเรียนรู้ให้แก้
ผู้เรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กพ้ืนท่ี
บริการของ
มหาวิทยาลัย 
และการเผยแพร่
ส่ือวีดิทัศน์เสริม
การเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยผ่าน 
เว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยอัน
เป็นประโยชน์ต่อ

1. สถานท่ีดำเนินโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดโครงการ 
3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
4.  แผนการดำเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้ส่ือวีดีทัศน์เสริมสร้าง
การเรียนรู้ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและ
เสริมสร้างศักยภาพความรู้ให้แก่ครู
และนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์และแบบทางไกล 
(DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร และ
สำนักงานเขตพ้ืน การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 



 

 

~ ๓๔ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนิน
โครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำ
โครงการน้ี) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การจัดการเรียน
การสอนและเป็น
สร้างโอกาสการ
พัฒนาส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อ
เรียนรู้และส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้แก่นักเรียน
ต่อไป 

การพัฒนาครู 
(บัณฑิต มรภ.)  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๓๕ ~ 
 

ตารางท่ี ๗ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูท่ีใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผลิตครู 
     
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
     
     
     
     
     

 

ตารางท่ี ๘ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูท่ีใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผลิตครู  
     
     
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะ 

    

     
 



 

 

~ ๓๖ ~ 
 

ตารางท่ี ๙ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอ่ืนๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน 

ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์
ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ใ น ร ะ ดั บ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
และสุพรรณบุรี 
ครูสังกัดโรงเรียนในสมุทรสาคร 
และสุพรรณบุรี จำนวน 104 
โรงเรียน รวม 1,500 คน 
อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนจาก
ท่ีต้ังในโรงเรียนต้องเปล่ียนเป็น
เรียนผ่านระบบออนไลน์ 
วิธีการสอนก็ต้องปรับเปล่ียน 
ครูต้องปรับตัวเองเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) ให้ทันต่อ
สถานการณ์ภาวะวิกฤติโควิด-
19 และการเปล่ียนแปลงของ
การจัดการศึกษายุคใหม่โดย
เร่งด่วนท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมจัดทำ
และลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาครูสู่การ
จัดการเรียนรู้ ยุค New Normal 
10 หลักสูตร 

ครูเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ 
3,713 คนและนำความรู้ไปใช้
ในห้องเรียน 

๒. โครงการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา และชุมชนในพ้ืนท่ี

เขตธนบุรี 

1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จำนวน 4,000 คน (นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) 
2. บุคคลภายนอกภายนอก
มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลัก
ในการส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้เรียน 
สามารถมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและ
มีมาตรฐาน จึงมีแนวปฏิบัติใน

1. ประชุมมอบหมายการ

ดำเนินงานโครงการ 

2. จัดอบรมโครงการ 

3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
แบบทดสอบ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการดำเนินงาน และ
เสนอต่อคณะกรรมการ 

1. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มีสมรรถนะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนและ
การส่ือสาร 
ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
2. นักศึกษานำผลการทดสอบ
วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษไป
ใช้ในการสมัครงาน 



 

 

~ ๓๗ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

คน (นักศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ฝ่ังธนบุรี และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง) 

การนำภาษาอังกฤษเข้าไป
บูรณาการในทุกหลักสูตร 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
ให้ได้มาตรฐานอยู่ในระดับท่ี
สามารถใช้งานได้ เป็นอย่างดี 
(Working 
Knowledge 

ดำเนินงาน คณะกรรมการ
บริหารสำนัก คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการตรวจติดตาม 

3. คณาจารย์ บุคลากร มี
สมรรถนะในการใช้
ภาษาอังกฤษ สำหรับการ
พัฒนาชุดข้อสอบ BSRU-TEP 

 

ตารางท่ี ๑๐ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอ่ืนๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     

     
     
     
     

 



 

 

~ ๓๘ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๑ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอ่ืนๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณสนับสนุนจาก

แหล่งอ่ืน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๓๙ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะภาคี
เครือข่าย การวาง
แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
ระดับตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร 9 
แขวง ได้แก่ หิรัญรูจี 
บางย่ีเรือ สำเหร่ ตล่ิงชัน 
คลองชักพระ ฉิมพลี 
บางพรม บางระมาด 
และบางเชือกหนัง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 4 
ตำบล ได้แก่ อู่ทอง สระ
ยายโสม สระพังลาน 
บ้านโข้ง 
จังหวัดสมุทรสาคร 27 
ตำบล ครอบคลุมอำเภอ
บ้านแพ้ว อำเภอเมือง 
และอำเภอกระทุ่มแบน 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศราย
สาขามีเป้าประสงค์สำคัญท่ีจะพัฒนา
สังคมไทย ประเทศชาติให้มีความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ย่ังยืนและให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ี โดยจัดให้มีกำหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระดับภูมิภาคจังหวัดและท้องถ่ิน
อย่างเป็นระบบ ประกอบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี
กระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค และทำงาน
ประสานสัมพันธ์กับจังหวัดและองค์กร
ปกครองท้องถ่ินมาโดยต่อเน่ือง เพ่ือให้การ
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีมีความ
สอดคล้องและร่วมกันดำเนินการได้ทุกภาค
ส่วน 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร ชุดส่ือการ
ฝึกอบรม Open Lab for Innovative 
Area Development 
กิจกรรมท่ี 2 อบรม Master Trainer 
มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สังคมระดับตำบลและเมืองในพ้ืนท่ี 
กิจกรรมท่ี 4 ติดตามผล ประเมินผล 
 
 
 
 
 

1. ชุดส่ือการฝึกอบรม Open 
Lab for Innovative Area 
Development 1 หลักสูตร 
2. ผู้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแผนพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สังคมระดับตำบลและเมืองใน
พ้ืนท่ี 60 คน 
3. แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ
นวัตกรรมทางสังคม 40 
แผนนวัตกรรม (Innovation) 
๔. แผนบูรณาการดำเนินงาน
ร่วมกับท่องถ่ิน 

 

๒. โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูล
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

หน่วยงานมีฐานข้อมูล
หลัก 5 ฐาน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลราชภัฏ (Bigdata) เป็นโครงการ 
ท่ีเก่ียวกับการออกแบบและสังเคราะห์
ระบบสารสนเทศ การจัดเก็บ 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างทีมและการวาง
แผนการดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 2 การสังเคราะห์ข้อมูล 
กิจกรรมท่ี 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1. ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบ 
2. ลดเวลาในการพัฒนา
ระบบ 



 

 

~ ๔๐ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
เพ่ือให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาราชภัฏ
ระยะ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
เพ่ือการถ่ายทอดแนวทางการเก็บรวบรวม
สารสนเทศท่ีเป็นรูปธรรมให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูล
สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี ใน 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถ่ิน การ
ผลิต และพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาระบบ บริหาร
จัดการ 

กิจกรรมท่ี 4 การถ่ายทอดการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

3. การเปิดเผยข้อมูลของ
ภาครัฐเป็นส่วนหน่ึงของ
เกณฑ์ 
ประเมินความโปร่งใส ITA 
4. การเผยแพร่ผลงานวิขา
การตามเกณฑ์ Web 
Ometrics 

๓. โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้าน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(Big data) 

ประชาชนไม่น้อยกว่า 
12,000 ครัวเรือน  

 

 

เพ่ือการจัดเก็บ/สร้างฐานข้อมูลพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ (Big data) อย่างเป็นระบบ และ
เพ่ือนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ในแต่ละระบบงาน ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 

๑. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 
๒. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลครัวเรือน จำนวน ๔๐ 
พ้ืนท่ี 

๓. วางแผน วิพากษ์ระบบและจัดทำระบบ
ฐานข้อมูล 

1. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) 
เพ่ือสนับสนุนการทำงานของ
ชุมชนและท้องถ่ิน 
2. มหาวิทยาลัยมรเครือข่าย
ในการทำงานเชิงพ้ืนท่ี 



 

 

~ ๔๑ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
 ๔. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปรผล

ข้อมูลทางสถิติของชุมชน และแสดงผล
ด้วยภาพ 
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

และการยกระดับท้องถ่ิน 
3. สามารถนำข้อมูลเชิงสถิติ
ไปใช้ประกอบการขอรับ 
สนับสนุนงบประมาณ 

๔.โครงการ"วิศวกร
สังคม" เพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จำนวน 162 
คน 

ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เป็นระบบมีเหตุ
และผลสามารถลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมโยงต่อชุมชน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรในการพัฒนา 
ประเทศ ๔ ประการได้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้
กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพ่ืออ
สร้างนวัตกรรมทาง สังคม และเพ่ือบ่มเพาะ
นักศึกษาให้มีความเป็นวิศวกรสังคม 
(Social Engineer) 

1. กิจกรรมฟ้าประทาน 
2. กิจกรรมนาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเอง
ผ่านทางการเข้าใจผู้อ่ืน 

3. กิจกรรมไทม์ไลน์พัฒนาการ 
4. กิจกรรมการสัมภาษณ์แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับตัวผู้แทนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

5. กิจกรรมไทม์ไลน์กระบวนการ 

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยได้รับ
การแก้ไขปัญหา  

 

๕.โครงการการพัฒนา
ศักยภาพครูเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

กรุงเทพมหานคร 
ครูสังกัดโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครและ
โรงเรียนสาธิตฯ 
จำนวน 29 โรงเรียน 
รวม 500 คน 

การจัดการเรียนการสอนจากท่ีต้ังใน
โรงเรียนต้องเปล่ียนเป็นเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ วิธีการสอนก็ต้องปรับเปล่ียน ครู
ต้องปรับตัวเองเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก (Active Learning) ให้ทันต่อ
สถานการณ์ภาวะวิกฤติโควิด-19 และการ

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมจัดทำและลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาครูสู่การจัดการ
เรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

ครูเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ 
1,241 คนและนำความรู้ไป
ใช้ในห้องเรียน 



 

 

~ ๔๒ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
เปล่ียนแปลงของ การจัดการศึกษายุคใหม่
โดยเร่งด่วนท่ีสุด 

๖.โครงการการพัฒนา
ศักยภาพงานวิชาการ 
เทคโนโลยี งานวิจัย
และนวัตกรรมสู่ความ
ย่ังยืน 

๑. บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย จำนวน 
60 คน  
2. บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย จำนวน 
130 คน  

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้ึนภายใต้การบริหาร
จัดการของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยทำหน้าท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุน การทำงานทางด้านวิชาการ 
เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม ให้กับ
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา นานกว่า 20 
ปี ในด้านการบริการเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ และวัสดุศาสตร์ จัดการอบรม
ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และจัดอบรม
ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

1. การสร้างทีมงานและการวางแผนการ
ดำเนินงานจัดประชุม ทีมงานเพ่ือวาง
แผนการดำเนินงาน  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
และส่งเสริมทักษะเทคนิค และ
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
งานวิจัย และนวัตกรรม  

4. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือวางแผนแนวทางและกลยุทธ์ใน
อนาคต 

๑. ผู้อบรมมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี งานวิจัยและ
นวัตกรรม  
2. ผู้อบรมเกิดทักษะและ
เทคนิคในการพัฒนางาน
วิชาการงาน วิจัย และ
นวัตกรรม ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. การเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี งานวิจัยและ
นวัตกรรมของบุคลากร
มหาวิทยาลัย มีจำนวนเพ่ิม
มากข้ึน  
4. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
นำไปสู่การต่อยอด ถ่ายทอด 
งานวิชาการ งานวิจัย และ



 

 

~ ๔๓ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
นวัตกรรม เพ่ือรองรับการ 
เปล่ียนแปลง  

๗.โครงการระบบ
สารสนเทศชุมชน เพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
รองรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค 
Thailand ๔.๐ สู่การ
ปฏิบัติจริง 

ชุมชนในอำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
20 คน จำนวน 5 
ชุมชน 

ระบบสารสนเทศชุมชน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเอง เพ่ือให้
ชุมชนมีข้อมูลสารสนเทศและความรู้สำหรับ 
ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน และวางแผน
การพัฒนาอย่างย่ังยืนรวมถึงเป็นการลด
ช่องว่างของประชาชนในการเข้าถึง
สารสนเทศ (Digital Divide) โครงการ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติ
จริง 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมทีมงานและการ
วางแผนการดำเนินงาน 
จัดประชุมเตรียมความพร้อม 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและบำรุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์/สินค้า ท้องถ่ินและ
วิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรมท่ี 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตลาด
ออนไลน์ และการโปรโมทสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ และ 
website  
กิจกรรมท่ี 4 การประเมิน ติดตาม และ
สรุปผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการ
ประเมิน ติดตาม การดำเนินการและสรุปผล
การดำเนินงานของโครงการ 

ชุมชนสามารถนำความรู้ด้าน
ระบบสารสนเทศเพ่ือโปรโมท
สินค้าชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก และ
เพ่ิมช่องทางการจำหน่าย
สินค้าได้ท้ัง 5 ชุมชน 

๘.โครงการบูรณาการ
ศาสตร์ดนตรีเพ่ือ
ชุมชน 

พ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ท่ีสนใจ 

บูรณาการสุนทรียะศาสตร์ด้านดนตรีสู่การ
บริการวิชาการแกชุ่มชนเป้าหมาย เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจของคนใน
ชุมชนตลอดจนเสริมสร้างมาตรฐานการ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนาทักษะดนตรีสำหรับนักเรียนใน
สถานศึกษาเครือข่าย" 

1. ผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรี 
2. ครู/อาจารย์เกิดความคิด
สร้างสรรค์ 



 

 

~ ๔๔ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
เรียนรู้ด้านดนตรีแก่เด็กเยาวชนและครู
อาจารย์ อันจะเป็นการต่อยอดและขยายผล
ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
ประเทศชาติอย่างย่ังยืน 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรม
ดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ" 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"เทคนิคการสอนดนตรีไทยสำหรับครูมือ
อาชีพ" 
กิจกรรมท่ี 4 การสร้างส่ือนวัตกรรมการ 
สอนดนตรี 

3. ผู้สูงอายุเกิดพลังในการ
ดำเนินชีวิต 
4. ส่ือนวัตกรรมเกิดการขยาย
ผล/ต่อยอด 

๙.โครงการ ๕๐ ปี 
ดนตรีบ้านสมเด็จฯ 

พ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ท่ีสนใจ 

วิทยาลัยการดนตรี จัดโครงการเพ่ือเฉลิม
ฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี ของการ
จัดการเรียนการสอนด้านดนตรีแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนาทักษะดนตรีสำหรับนักเรียนใน
สถานศึกษาเครือข่าย" 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรม
ดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ" 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"เทคนิคการสอนดนตรีไทยสำหรับครูมือ
อาชีพ" 
กิจกรรมท่ี 4 การสร้างส่ือนวัตกรรมการ 
สอนดนตรี 

1. ผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรี 
2. ครู/อาจารย์เกิดความคิด
สร้างสรรค์ 
3. ผู้สูงอายุเกิดพลังในการ
ดำเนินชีวิต 
4. ส่ือนวัตกรรมเกิดการขยาย
ผล/ต่อยอด 

๑๐.โครงการพัฒนา
และเสริมสร้างการ 
บูรณาการการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงท่ีสำคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีสนับสนุนให้เกิด 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามี
แนวทางในการบริหารจัดการ
ท่ีเป็นกระบวนการเชิง



 

 

~ ๔๕ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
เรียนการสอน การวิจัย
เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

กรุงเทพมหานคร 50 
เขต เขตฝ่ังพระนคร 35 
เขตและฝ่ังธนบุรี 
15 เขต 

องค์ความรู้ทางวิชาการในภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ือนำผลผลิตท่ีได้
นำมาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการตามพระรา
โชบาย 

4. ประชุมเพ่ือแจ้งรายละเอียด 
5. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

วิเคราะห์สังเคราะห์ท่ีผ่าน
กระบวนการจัดทำอย่าง 
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในทุกภาคส่วนภายใต้
พ้ืนท่ีการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

๑๑.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับ
คณาจารย์และ
บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา และ
ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้นำหลักคิดมาพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เพ่ือท่ีจะ
เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่
ความเป็นมืออาชีพด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะ 
ของตนท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

1. ประชุมมอบหมายการดำเนินงาน
โครงการ 
2. จัดอบรมโครงการ 
3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการดำเนินงาน และเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการ
บริหารสำนัก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจ
ติดตาม 

1. ผู้บริหาร อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาสามารถใช้ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
และการจัดการเรียนการสอน
ได้ 
2. อาจารย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สามารถจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ส่ือดิจิตอล 
3. บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 

 

~ ๔๖ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารได้ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาเป็น
ศูนย์กลางของการบูรณการ
ทางด้านวิชาการและด้าน
ทักษะภาษาท่ีสำคัญต่อการ
นำไปใช้งานได้จริงท้ังใน
ชีวิตประจำวันและวิชาชีพ 

๑๒.โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
ของคณาจารย์และ
บุคลากร 

คณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยจากคณะ
ต่าง ๆ ทุกคณะ 

ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้มีนโยบาย
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการปฏิรูป 
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้
ความสำคัญท้ังการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้าง
คุณภาพของคนไทย ให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ กอปรกับ
แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 ให้ความสำคัญกับ การ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์
และบุคลากร ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

คณาจารย์มีองค์ความรู้ท่ี
ทันสมัย นำไปถ่ายทอดและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเกิด 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ด้วยหลักสูตรระยะส้ัน  

 



 

 

~ ๔๗ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์  

๑๓.โครงการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับ
การเป็น SMART 
University 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
นักศึกษา จำนวน 
3,000 คน คณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
จำนวน 400 คน 

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือ
รองรับ 
การเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัลของประเทศไทย 
ในระยะท่ี 2 ตามแผนภูมิทัศน์ด้านดิจิทัล
ของประเทศไทย ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ให้
ความสำคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ี
ครอบคลุมท้ังนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนและการทำงาน 
และความพร้อมในตลาดแรงงานสำหรับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ และการมุ่งสู่การ
เป็น SMART University รวมถึงการพัฒนา
ทุนมนุษย์สำหรับการวางรากฐานของ
ประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Digital 
Thailand อย่างสมบูรณ์ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสอบวัดสมรรถนะ
และทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 
3) 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2564 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมทดสอบวัดสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2564 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเตรียมสอบและ
ประมวลผลการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาฃ 

นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรได้รับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ 
สมรรถนะทักษะทางดิจิทัล ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

 

~ ๔๘ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมจัดต้ังศูนย์พัฒนาและ
จัดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมประเมินสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร 
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร 

๑๔.โครงการวินัยและ
การรักษาวินัยสำหรับ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศึกษาพนัก 
งานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ
ลูกจ้างในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  

ปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นจำนวน
มาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือ 
ความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ทำให้การเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิด  

1. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวินัยและการ
รักษาวินัยสำหรับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

2. จัดทำคู่มือเผยแพร่ให้บุคลากรได้
ตระหนักถึงวินัยและการรักษาวินัย 

บุคลากรมีความตระหนักใน
เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล อีกท้ังยังลดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล  

 

๑๕.โครงการการ
พัฒนามาตรฐานการ

    



 

 

~ ๔๙ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
เรียนการสอน และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
๑๖.โครงการบริหาร
จัดการเพ่ือขับเคล่ือน
การดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ITA) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

เพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เพ่ือให้
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 
มหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการ
ทุจริต การสร้างจิตสำนึกค่านิยม และ
คุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. สถานท่ีดำเนินโครงการ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดโครงการ 
3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
4. แผนการดำเนินการ 

มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับ 

๑๗.โครงการเผยแพร่
และจัดแสดงผลงาน
ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมภายใต้
โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจำปี  ๒๕๖๔ 

    



 

 

~ ๕๐ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑๘.โครงการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

ชุมชนในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนเครือข่าย 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา เยาวชน คนใน
ชุมชน องค์กร 
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จำนวน
ไม่น้อยกว่า 3,000 คน 

วัฒนธรรมถือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความเป็น
ตัวตนและแสดงถึงภูมิปัญญาของชาติน้ันๆ 
โดยวัฒนธรรมของแต่ละชาติย่อมมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันตามบริบทของ
สังคมด้วยความหลากหลายน้ีจึงจำเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรม
ของชาติให้คงอยู่และย่ังยืน และท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ การ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรมน้ัน
ต้องใช้องค์ความรู้ท่ีมาจากการศึกษาค้นคว้า 
และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ
เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

กิจกรรมท่ี 1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือให้คงอยู่ในชุมชมท้องถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 2 เสริมสร้างการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานโครงการพระราชดำริ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนแก่ชุมชน
และท้องถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมท่ี 5 เสริมสร้างจิตสำนึกในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
กิจกรรมท่ี 6 นำทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถ่ิน 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้
ไปต่อยอดในการพัฒนา 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
และนำความรู้เร่ืองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไปเตรียมความ
พร้อมเพ่ือจะขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. กลุ่มชุมชนท่ีเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้นำผลิตภัณฑ์ 
ไปจำหน่ายพร้อมท้ังนำโบว์
ชัวร์และ X-Stand ไปช่วย 
ด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการขาย 
3. หนังสือถอดบทเรียน
สามารถเป็นคู่มือให้กับชุมชนเ 
พ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การเตรียมความพร้อมขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 



 

 

~ ๕๑ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑๙.โครงการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย จำนวน 
450 คน 

เพ่ือดำเนินงานตามภารกิจหลักท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการสร้าง ความรู้
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยสอดคล้อง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

1. สถานท่ีดำเนินโครงการ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม 
3. แผนการดำเนินการ 
 

มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 

๒๐.โครงการพัฒนา
ระบบการส่ือสารสู่การ
เป็น Smart 
University 
(ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมหาวิทยาลัย 
ทำวีดิทัศน์ PR 
โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
และอ่ืนๆท่ีสำคัญ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
นักศึกษา จำนวน 
3,000 คน คณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
จำนวน 400 คน 

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือ
รองรับ 
การเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัลของประเทศไทย 
ในระยะท่ี 2 ตามแผนภูมิทัศน์ด้านดิจิทัล
ของประเทศไทย ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ให้
ความสำคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ี
ครอบคลุมท้ังนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนและการทำงาน 
และความพร้อมในตลาดแรงงานสำหรับ

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสอบวัดสมรรถนะ
และทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 
3) 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2564 

นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรได้รับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ 
สมรรถนะทักษะทางดิจิทัล ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

 

~ ๕๒ ~ 
 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ และการมุ่งสู่การ
เป็น SMART University รวมถึงการพัฒนา
ทุนมนุษย์สำหรับการวางรากฐานของ
ประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Digital 
Thailand อย่างสมบูรณ์ 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมทดสอบวัดสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2564 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเตรียมสอบและ
ประมวลผลการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาฃ 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมจัดต้ังศูนย์พัฒนาและ
จัดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมประเมินสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร 
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๕๓ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     
     
     
     
     

 

ตารางท่ี ๑๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ ประจำปี ๒๕๖๔ 

ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     
     
     
     
     

 

 

 

 



 

 

~ ๕๔ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๕ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. มีการประสานความร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน 
หลากหลายสาขาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน 
๒. มีการแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบชัดเจนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๑. ขาดการบูรณาการศาสตร์เพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างชัดเจน 
๒. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการทำงานรูปแบบท้องถ่ิน 
๓. การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึงในพ้ืนท่ีให้บริการ 
๔. อาจารย์มีภารกิจหลายด้าน 
๕. มหาวิทยาลัยอยู่ในเขตเมือง (กรุงเทพฯ) ทำให้ยากต่อการทำงานบางสายงาน  
    เช่น ด้านการเกษตร เป็นต้น 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
๒. หน่วยงานภายนอกท่ีให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดี 

๑. ระเบียบเบิกจ่ายไม่เอ้ือต่อกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
๒. การดำเนินงานซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่างๆ 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถ่ิน 
๒. พัฒนางานวิจัยท่ีต่อยอดเพ่ือเป็นผลงานสร้างโอกาสและความช่ือม่ัน 
๓. ประชาสัมพันธ์และประสานงานในพ้ืนท่ีให้บริการมากข้ึน 
๔. ติดต่อและประสานงานกลุ่มเป้าหมาย ให้มีส่วนร่วมวางแผนการทำงานในทุก
ข้ันตอน 

๑. เตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีเป้าหมาย  
    โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดำริ 
    มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของชุมชน ท้องถ่ิน  
๒. การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน  
    ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบเบิกจ่าย 
๒. มอบอำนาจเพ่ือการกระจายอำนาจในการเบิกจ่าย 
๓. มีหน่วยตรวจสอบภายในท่ีกำกับติดตาม ตรวจสอบ 

๑. การประชุมเทคนิคระดมสมองประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 



 

 

~ ๕๕ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๖ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู  

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. มีผู้สอนหรือมีอาจารย์ท่ีมีศักยภาพทางวิชาการสูง (รศ. ผศ. ฯลฯ) 
๒. มีครูท่ีมีประสบการณ์สอนและมีช่ือเสียงและมีผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ 
และนานาชาติ  

๓. มีหลักสูตรท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีต้องการในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง 
(จำนวนนักเรียนท่ีมาสมัคร) 

๔. มีกลไกท่ีมีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถในระดับท่ีสูง 
๕. มีช่ือเสียงด้านการผลิตครูมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี 
๖. มีศิษย์เก่าท่ีสร้างช่ือเสียงและให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง 

๗. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาเป็นท่ีต้องการของหน่วยงาน 
๘. มีความพร้อมในด้านส่ิงเอ้ืออำนวยความสะดวก ส่ือการเรียนการสอนอย่าง
ครบครัน 

๙. มี รร.สาธิต ท่ีมีช่ือเสียงเป็นแหล่งฝึกทดลองสอนและวิจัยด้านการผลิตครูในทุกระดับ 

๑. นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกส่วนหน่ึงมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยถึงปาน
กลาง 

๒. ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษยัง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๓. อาจารย์มีการจัดทำผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียน
การสอนยังมีปริมาณไม่มากพอ 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับมอบหมายและถูกกำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี ๑๐ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงภารกิจด้านการผลิตครูและการพัฒนาท้องถ่ิน 

๒. รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของอาชีพครูและได้ให้การสนับสนุนในหลายๆมิติ
เพ่ิมมากข้ึน (เช่น โครงการคูปองครู) 

๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการกำหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีเอ้ือต่อการผลิตและ
พัฒนาครูตามความเช่ียวชาญท่ีโดดเด่นของแต่ละแห่ง 

๑. มีสถาบันการผลิตครูท่ีมีช่ือเสียงและเปิดการสอนในหลักสูตรการสอนท่ี
ใกล้เคียงกันหลายแห่ง ทำให้มีการแข่งขันสูง 

๒. จำนวนนักเรียนท่ีลดลงตามสถิติของการเกิดอาจส่งผลกระทบต่อจำนวน
นักศึกษาในอนาคต 

๓. ตำแหน่งในการสอบบรรจุของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่ชัดเจน  
๔. นโยบายการยุบควบรวมในระดับ สพฐ. กทม. (ยุบควบรวม) และ โรงเรียน
เอกชนเลิกกิจการ ทำให้ตำแหน่งงานท่ีรองรับมีน้อยลง 



 

 

~ ๕๖ ~ 
 

SWOT Analysis 
๔. มีงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน ท้ังจากงบประมาณหรือทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

๕. ประชาชนเร่ิมสนใจวิชาชีพครูและนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากข้ึน 
๖. มีกองทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
หน่วยงานภายนอกมากข้ึน 

๗. มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีรวมพลัง ผนึกกำลังท่ีจัดทำยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ินท่ีมีรูปธรรม และมีทิศทางท่ีชัดเจน 

๘. หน่วยงานท่ีต้องการบัณฑิตครู เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนและ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพมากข้ึน 

๙. มีงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน ท้ังจากงบประมาณหรือทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

๑๐. มีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภายในและภายนอกท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ 

๕. สภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของผู้เรียน และการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง 

๖. ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อ
ความสามารถในปรับตัวของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากร และการ
เปล่ียนแปลงในอาชีพของยุคปัจจุบัน 

๗. ความเจริญทางด้านวัตถุท่ีรวดเร็วและสภาพสังคมท่ีอ่อนแอส่งผลให้การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ท่ีจะไปประกอบวิชาชีพครูเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น 

๘. กระบวนการได้มาซ่ึงใบประกอบวิชาชีพ ทำลายขวัญและกำลังใจของผู้เรียนใน
สายครุศาสตร์เป็นอย่างย่ิง 

๙. การได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกยังอยู่ใน
วงจำกัด 

 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. การประสานกับโรงเรียนและสถานศึกษาประจำพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นเครือข่าย 
    ความร่วมมือ 

๑. เน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิตครู ตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นด้านคณิตศาสตร์  
    วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีการผลิตครูตามความต้องการ 
    ของชุมชนและท้องถ่ิน และได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน เพ่ือยกระดับ 
    ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้  
๒. การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
    การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในชุมชนและท้องถ่ิน 
    ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

~ ๕๗ ~ 
 

SWOT Analysis 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

๑. การทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนและสถานศึกษา 
 

๑. ปรับทัศนคติการพัฒนาตนของครูผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมให้ครูให้เกิด
ประโยชน์ต่อครูและนักเรียนอย่างชัดเจน 
๒. การวางแผนในหัวข้อหรือประเด็นอย่างต่อเน่ือง  

ตารางท่ี ๑๗ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา   

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. มีคณาจารย์และบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะทางตามภาระงาน 
๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาจำนวนมาก 
๓. อาจารย์สามารถบูรณาการวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างด ี
๔. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน 

๑. อาจารย์มีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการน้อย 
๒. นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนคุณภาพการศึกษา ๑. การดำเนินงานภายใต้เง่ือนเวลาท่ีจำกัด 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. กำหนดนโยบายและต้ังเป้าหมายในการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนท่ีให้บริการ 
 

๑. ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพ้ืนฐานความเช่ียวชาญของ 
    มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู ด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก   
    ด้านอุตสาหกรรม การบริการ (ธุรกิจบันเทิง การท่องเท่ียว ภาษาและ 
    ศิลปการแสดง) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์    
    สาธารณสุขศาสตร์)  
๒. มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร์หลัก และสามารถส่ือสารได้ 
    อย่างน้อย ๒ ภาษา มีจิตสาธารณะและมีความเป็นไทย 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 



 

 

~ ๕๘ ~ 
 

๑. เสริมสร้างและส่งเสริมให้มีความรู้ต่อทัศนคติอันดีของนักศึกษาและอาจารย์  
๒. การดำเนินงานต้องตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินงานภายใต้เวลาท่ีจำกัด 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
๒. ปรับกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ รองรับสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
๓. สร้างหลักสูตรภาษาเพ่ือการทดสอบภาษาอังกฤษนำสู่เกณฑ์มาตรฐานและ 
    อบรมภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง 

 

ตารางท่ี ๑๘ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. มีระบบการบริหารจัดการและกลไกในการควบคุมการงานท่ีชัดเจน 
๒. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลท่ีแสดงถึงมรระบบการบริหารจัดการท่ี ดี เช่น รางวัล
องค์การดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๓ รางวัล ITA เป็นต้น 

๓. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน องค์กรท้ังในและต่างประเทศ 
๔. มีช่ือเสียงด้านการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรด้านการศึกษา ด้านดนตรี  
    และด้านนาฏยศิลป์ 
๕. มีแหล่งเรียนรู้สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีเครือข่ายความร่วมมือในการ 
    เผยแพร่ช่ือเสียงในระดับชาติและนานาชาติ 
๖. มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ในการยึดสมเด็จเจ้าพระยา 
    บรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นศูนย์รวมใจอย่างเหนียวแน่น 

๑. เจ้าหน้าท่ีมีการขอตำแหน่งเช่ียวชาญ หรือ ชำนาญการ น้อย 
๒. จำนวนอาจารย์ บุคลากรท่ีทำวิจัย และอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักวิจัยใหม่ยังไม่ 
    เป็นไปตามเป้าหมาย 
๓. ข้ันตอนการทำงานบางงานซับซ้อนส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. รัฐบาลลงทุนโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขยายตัวทำให้มหาวิทยาลัย 
    เป็นชุมทางสำคัญ 
๒. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนา 
    บุคลากรมากข้ึน 
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศ  
    และต่างประเทศ 

๑. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลบางหน่วยถูกตัดลด ทำให้ทำงานได้ไม่เป็นไปตามแผน 
๒. สถาบันการศึกษาคู่แข่งมีจำนวนมาก 
๓. มหาวิทยาลัยต้องใช้ระเบียบต่างๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนดจึงไม่คล่องตัว 
    ในการจัดการด้านงบประมาณ 
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๔. มีการกำหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ และให้บริการอย่างชัดเจน 
TOW’S MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
๑. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคคลากรผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
    การเรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning 
๒. การส่งเสริมให้อาจารย์เรียนต่อในระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ 
    สาขาวิชาท่ีสอน 
๓. กำกับและติดตามการทำตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 
๓. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น  
    อบรมภาษาอังกฤษ การเป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ 
๔. การบูรณาการงานประจำ และการวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชน สร้างองค์ 
    ความรู้ นวัตกรรมเน้นการปฏิบัติจริง โดยการนำนักศึกษาลงชุมชน พ้ืนท่ี และ 
    สถานประกอบการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

๑. เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชารัฐ ชุมชน ท้องถ่ิน และ 
    ผู้ประกอบการในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
๒. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ยืดหยุ่นและคล่องตัว โปร่งใสด้วย 
    หลักธรรมาภิบาล  
๓. การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  
    การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือสร้างศักยภาพทาง 
    วิชาชีพให้ก้าวหน้า ม่ันคง มีความรักผูกพันองค์กรตามค่านิยม MORALITY 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบเบิกจ่าย 
 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย 
๒. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี ๑๙ : สรุปผลการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

Key Indicator 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ การเปล่ียนแปลง 

เชิงปริมาณ  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน ๓๗ ๓๘  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ๓ ๑  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๕ ๒  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๕ ๒๐  
จำนวนหมู่บ้านท่ีมหาวิทยาลัยเข้าดำเนินโครงการ ๑๐๔ ๑๑๑  
จำนวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา ๗๒ ๑๓๕  
จำนวนภาคีเครือข่าย ๑๕ ๑๘  

จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนบริการของ มรภ. ท่ีประสบความสำเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 

๒๐ ๓๒  

จำนวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

๒๔  ๔๓  

ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจาก มรภ. ท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา ๑ ปี 

๗๙.๐๓ ๗๒.๔๒  

ร้อยละครูของครูท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา ๙๕.๖๕ ๙๕.๖๕  
จำนวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ี
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

๑๓ ๙  

จำนวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๑๓๘ ๔๕๘  
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Key Indicator 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ การเปล่ียนแปลง 

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 

๓๗.๑๕ ๔๐.๘๔  

จำนวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

๕ ๗  

อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวน
ผลงานดังกล่าวท่ีถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

๑ ๑๗  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๓,๐๐๐ ๔,๓๓๗  
จำนวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย ๒ ๔  

 

ตารางท่ี ๒๐ : กระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยท่ีทำให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี ๒๕๖๔ บรรลุผล 

กระบวนการทำงาน ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ การเปล่ียนแปลง 

กระบวนการดำเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ขยายพ้ืนท่ีในการทำงานเป็น ๑๕ เขตฝ่ัง
ธนบุรี และท่ัวจังหวัดสมุทรสาคร 

  

กระบวนการดำเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครู 

เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี และการใช้ส่ือ
ออนไลน์เพ่ือรองรับการเรียนการสอนยุค new 
normal 

  

กระบวนการดำเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี และการใช้ส่ือ
ออนไลน์เพ่ือรองรับการเรียนการสอนยุค new 
normal 
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กระบวนการทำงาน ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ การเปล่ียนแปลง 

กระบวนการดำเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

จัดระบบและกลไกการทำงานและการบริหาร
อย่างชัดเจน และการมีธรรมาภิบาลใน
หน่วยงาน 

  

กระบวนการสร้าง
คุณลักษณะ ๔ ประการ 
ตามพระบรมราโชบาย 

ประชาสัมพันธ์และกำหนดนโยบายสร้าง
คุณลักษณะ ๔ ประการ 
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ตารางท่ี ๒๑: สรุปผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินประจำปี ๒๕๖๔ 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

1. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน (พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้
ประกอบจังหวัดสมุทรสาคร) 

ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดสมุทรสาครได้ 
รับการพัฒนา จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

1 สำรวจปัญหาของผู้ประกอบการในจังหวัด 
สมุทรสาคร 
2 คัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
3 ประเมินความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 
ผู้ประกอบการ 
4 เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
5 อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัด 
สมุทรสาครในด้านต่างๆ ตามประเด็นท่ี
ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาและตาม
ศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย 
6 สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผลงานของโครงการ 
7 ประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน
ของโครงการฯ 

   
2. โครงการการขับเคล่ือนงานวิจัย และนวัตกรรม สู่ผู้ประกอบการเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีย่ังยืน 

1. มะกรูด รส อบน้ำผ้ึง 

2. น้ำมะกรูดผสมน้ำผ้ึง 

3. น้ำมะนาวผสมน้ำผ้ึง 

4. โยเกิร์ตจากแป้งข้าวดัดแปลง 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและ
ประสานงาน 
3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและ
ประสานงาน 
4. ดำเนินโครงการ 
5. ประเมนิ ผลการจัดโครงการ 
6. สรปุ ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน 
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โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก (วิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) 

1. ผลิตภัณฑ์จากผ้า 40 ช้ิน 
2. ผลิตภัณฑ์สานจากเส้นพลาสติก จำนวน 
30 ช้ิน 

1. ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมกาดำเนินงาน
โครงการ 
2. จัดทำโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประสานงานชุมชนและติดต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
4. การแบ่งกิจกรรม 
5. ประชุมสมาชิกสรุปถอดบทเรียนจากการ
ดำเนินงานวิจัย 
6. จัดทำรายงานดำเนินโครงการ 

4. โครงการการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยท่ีได้จากอำเภออู่
ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนมจีนเส้นแห้งก่ึงสำเร็จรูปจากแป้ง 
ข้าวพ้ืนเมืองอู่ทอง 

กิจกรรมท่ี 2 การเผยแพร่นวัตกรรมต้นแบบ
บนเวบไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ และจัดอบรม
ถ่ายทอดนวัตกรรมต้นแบบ 1 
นวัตกรรม คือ การทำขนมจีนเส้นแห้งจากแป้ง
ข้าวอู่ทอง (ออนไลน์) 
กิจกรรมท่ี 3 การประเมินและสรุปผลโครงการ 
สรุปผล ประเมินผล และถอดบทเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 การสร้างทีมและการวางแผน
ดำเนินงาน 
 

5. โครงการการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ด้วยชีว
ภัณฑ์จุลินทรีย์ 

ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์แบบน้ำ และชีวภัณฑ์
จุลินทรีย์ในรูปแบบแบบผงแห้ง 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์และ
การใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท่ี ต.
บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วันท่ี 3 
เมษายน 2564 
2. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์และ
การใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท่ี ต.
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โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วันท่ี 4 
เมษายน 2564 

6. โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชน 1. กล้วยรสกะเพรา 
2. กล้วยรสครองแครวกรอบ  
3. คุกก้ีกล้วย  
4. เค้กกล้วยหน้าน่ิม 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างทีมงานและการวาง
แผนการดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมของชุมชน 
กิจกรรมท่ี 3 การติดตามและประเมินผล
โครงการ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเร่ิมต้น Startup 
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมศตวรรษท่ี 21 

1. ชาสมุนไพร (สะออน) 
2. พริกแกงออร์แกนิก วัตถุดิบจากชุมชน 
(แม่คมคาย) 
3. อุปกรณ์/อาหารเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 
(STS Lab and Garden) 
4. น้ำปลาร้ายำเสริมไลโคปีน (Hum Zap) 
5. ขนมอาลัวจากผักอบแห้งเพ่ือสุขภาพ 
(Vetgy Arlua) 
6. เว็บขายสินค้าออนไลน์ (ZME TEAM) 
7. ปูม้าต้มแช่แข็ง (น้องยะห์ปันหยีอาหาร
ทะเลออนไลน์) 
8. เว็บแอปพลิเคชันรวบรวมติวเตอร์เพ่ือคน
รุ่นใหม่ (EdTech) 
9. สครับขัดผิวบำรุงผิวหน้าและผิวกาย 
(มะขามไทย) 
10. น้ำพริกตาแดงตาแตก 
11. น้ำซุปแจ่วฮ้อนพร้อมน้ำจ้ิม “นัวเด้อ”  

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (P) 
2. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (D) 
3. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ (P) 
4. ประชุมเพ่ือแจ้งรายละเอียด (P) 
5. ดำเนินโครงการ (D) 
6. ประเมินผลโครงการ (C) 
7. สรุปผลการดำเนินโครงการ (A) 



 

 

~ ๖๖ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

12. ผลไม้กรอบและคุกก้ีแตงโม “Fun 
Snack” (Triple J) 
13. ปลาหางนกยูงพ่ือการส่งออก (Brother 
Guppy) 
14. ต้นไม้ออนไลน์ (Home plant) 
15. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (สวนตู) 
16. ราชบุรี แพลตฟอร์มตลาดสัตว์น้ำ
สวยงาม (AquarOS) 
17. ผลไม้ทอดกรอบ (. Kick Mouth) 
18. เครืองด่ืมสมุนไพร (ตรีผลา) 
19. เจลแอลกอออล์สำหรับล้างมือ (Handy 
Gel) 
20. ธุรกิจจัดทำป้ายและการประชาสัมพันธ์ 
(QuiK) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๖๗ ~ 
 

ตารางท่ี ๒๒: โครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถ่ิน ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะเร่งด่วน) 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขต
ธนบุรี เขตตล่ิงชัน จำนวน ๙ 
แขวง 
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 
อำเภอสมุทรสาคร อำเภอ
บ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน
จำนวน ๒๗ ตำบล 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้แก่ อำเภออู่ทอง จำนวน 
๔ ตำบล 
รวมจำนวน ๔๐ ตำบล 

บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน 
นักศึกษา ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ตกงาน ขาดรายได้ 

จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 
ประชาชน นักศึกษา จำนวน
ท้ังส้ิน ๑,๐๗๑ อัตรา ใน
พ้ืนท่ีตามบริบทของพ้ืนท่ี 
ต้ังแต่ ๑ ก.พ. ถึง ๓๐ ธ.ค. 
๖๔  

บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน 
นักศึกษา ท่ีได้รับ
ผลกระทบมีงานทำ ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล ภาษาอังกฤษ 
สังคม และการเงิน และมี
รายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การดำเนินงานในการ
พัฒนาชุมชน ๔ ด้าน 
คือ การยกระดับสินค้า 
OTOP การยกระดับ
การท่องเท่ียว การนำ
องค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชนด้าน
สุขภาพหรือเทคโนโลยี
ต่างๆ และการส่งเสริม
ด้านส่ิงแวดล้อม 

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤตโค
วิด 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขต
ธนบุรี เขตตล่ิงชัน จำนวน ๙ 
แขวง 
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 
อำเภอสมุทรสาคร อำเภอ
บ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน
จำนวน ๒๗ ตำบล 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้แก่ อำเภออู่ทอง จำนวน 
๔ ตำบล 
รวมจำนวน ๔๐ ตำบล 

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ทวีความรุนแรง 
และมีการกลายพันธ์ุเป็น
สายพันธ์ใหม่ 

อบรมให้รู้เก่ียวกับการ
ป้องกันตนเอง การจัดทำ
เจลแอลกอฮอล์ การจัดทำ
หน้ากากอนามัย การมอบ
ส่ิงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาก
ของเช้ือไวรัส ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถานศึกษา ศาสนสถาน 
และอนามัย  

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ 
ราย ได้รับความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
ตนเอง การจัดทำเจล
แอลกอฮอล์ การ
จัดทำหน้ากาก
อนามัย 

2. ประชาชนในพ้ืนท่ี  
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สถานศึกษา 

 



 

 

~ ๖๘ ~ 
 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ศาสนสถาน และ
อนามัย ได้รับส่ิง
สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบากของ
เช้ือไวรัส 

 

ตารางท่ี ๒๓: โครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถ่ิน ในช่วงหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะฟ้ืนฟู) 

ช่ือโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

      

      

 

 



 

 

~ ๖๙ ~ 
 

ตารางท่ี ๒๔: สรุปภาพรวมประเด็นและจำนวนหมู่บ้านท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถ่ิน ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-

๑๙  

จำนวนหมู่บ้านท่ี
มหาวิทยาลัยได้ลง
พ้ืนท่ีทำงาน
ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๒ 

(ก) 

จาก (ก) 
จำนวนหมู่บ้านท่ี
มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
มหาวิทยาลัยได้ลง
พ้ืนท่ีทำงาน
ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๓ 

(ข) 

จาก (ข) 
จำนวนหมู่บ้านท่ี
มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-๑๙ 
 

     
     
     

 

ตารางท่ี ๒๕: โครงการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ 

ช่ือโครงการ ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลผลิต 

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
     

 

 

 



 

 

~ ๗๐ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

การออกแบบการดำเนินงานและผลการสังเคราะห์เชิงโครงสร้าง 

กระบวนการทำงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 


