
 

 
 

แผนกลยุทธการบริหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐   (ฉบับปรับปรุง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี 

 

 



 
คํานํา 

 

  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ นี้
ไดจัดทําข้ึน เพื่อใชเปนแผนในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซ่ึงได
มีการวิเคราะหมาจาก กรอบแนวคิดแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) การ
วิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของมหาวิทยาลัยฯ ทิศทางของมหาวิทยาลัย
ในชวง ๔ ป ขางหนา ตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประกอบดวยเนื้อหา
สําคัญ คือ สวนท่ี ๑ กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระเยา 
ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย สวนท่ี ๒ ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย สวนท่ี ๓ 
รายละเอียดของประเด็นกลยุทธท้ัง ๗ กลยุทธของมหาวิทยาลัย ซ่ึงแตละประเด็นยุทธศาสตร 
ประกอบดวย เปาประสงค นโยบาย เปาหมายหลัก ตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี สวนท่ี ๔ การนําแผนกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติตามภารกิจ 

  จึงหวังเปนอยางยิ่งวา แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ฉบับนี้จะเปนแนวทางสําคัญสําหรับรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา ใหบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

      กองนโยบายและแผน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

 

 

 



 
สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑  กรอบแนวคิดของแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป  ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ฉบับนี้ไดกําหนดทิศทาง
ทางกลยุทธ โดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาโดยมีสาระหลักสองสวนคือ 

๑. แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคลองกับภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศ
และอุดมศึกษาไทย 

๒. แนวทางการพัฒนาปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา 

มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

๑. ทางการพัฒนาอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับภาพอนาคตท่ีจะมีผลกระทบตอโลก ประเทศและ
อุดมศึกษาไทย 

 ๑.๑   ประชากรและนัยยะตออุดมศึกษา อัตราการเกิดของประชากรจะลดลงในขณะท่ีผูสูงวัยจะมี
มากข้ึน ภาคการผลิตและบริการมีความตองการกําลังคนระดับกลางและรัฐมีการผลักดันใหผูจบมัธยมตน
เรียนตอระดับอาชีวศึกษาท้ัง ปวช. และ ปวส. ประชากรวัยแรงงานตองรับภาระหนักข้ึนในการเล้ียงดูสังคม
เนื่องจากอัตราการปนผลทางประชากรลดลง ท้ังหมดนี้สงผลให อุดมศึกษาไทยจะตองหยุดการขยายตัว
โดยเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ อุดมศึกษาตองพัฒนาคนไทยใหมีผลิตภาพเศรษฐกิจ (Economic 
Productivity) สูงข้ึนโดยนัยยะนี้อุดมศึกษาตองสรางความรู ความเขาใจและสรางกลไกการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนไทย อุดมศึกษาจะตองเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แกผูสูงวัย 
ท้ังเพื่อการทํางานหลังวัยเกษียณ การเปล่ียนงานและการประกอบการใหม ๆ  อุดมศึกษาตองคํานึงถึงการ
กระจายตัวของสถานศึกษาตามแหลงประชากร ความไมเทาเทียมทางการศึกษา รวมถึงการกําหนดนโยบาย
อุดมศึกษาเชิงพื้นท่ี เครือขายความรวมมือของสถานศึกษาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร อุดมศึกษาตองคํานึงถึงกลุมประชากรวัยแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะการ
ยกระดับวัยแรงงานท่ีมีความรูเปนทุนเดิม (Knowledge Workers)  เชนผูท่ีเคยจบระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีอยู
ประมาณ ๑ใน ๗ ของแรงงานท้ังหมด หรือประมาณ ๑ใน ๑๓องประชากรท้ังหมดในป พ.ศ. ๒๕๕๐
อุดมศึกษาตองจัดกระบวนการใหการศึกษาท่ีรักษาการจางงานของคนท่ีทํางาน ไมดึงคนออกจากงานเพื่อ
มาเรียนหนังสือ สรางระบบการเรียนท่ีผูทํางานสามารถเรียนตามความตองการ ทันเหตุการณ ทันความ
จําเปน (Just-in-time Learning หรือ On-Demand Learning)  

 ๑.๒ พลังงาน ส่ิงแวดลอมและนัยยะตออุดมศึกษา พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สวนส่ิงแวดลอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังพลังงานและ



 
ส่ิงแวดลอมเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับโลกและระดับประเทศ ประเทศไทยตองซ้ือและนําเขา
พลังงานจากภายนอกโดยใชเงินประมาณรอยละ ๑๒ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในการนําเขา
พลังงาน เปาหมายของประเทศไทยดานพลังงาน คือ การลดการพึ่งพาและการนําเขาพลังงาน ซ่ึงสามารถ
กระทําไดหลายวิธี เชน คือ การกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอมแบบองครวม และมีความตอเนื่องในนโยบาย
โดยไมข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงของรัฐบาล หรือการเมือง โดยกลไกการใหการศึกษา การปลูกฝง
จิตสํานึก และกฎหมาย เปนตน 

 รัฐกําหนดภารกิจใหอุดมศึกษาสรางบุคลากรและความรูเพื่อใหประเทศสามารถพ่ึงตนเองได
เพิ่มข้ึน ทางดานพลังงานและส่ิงแวดลอม อุดมศึกษาเพ่ิมบทบาทดานการอนุรักษพลังงาน โดยยึดสาม
แนวทางหลัก คือ สรางความตระหนักและความต่ืนตัวโดยจัดใหมีการเรียนการสอนเปนวิชาพื้นฐาน สราง
ความรูโดยจัดการศึกษาเชิงลึกและการวิจัย และเพิ่มบทบาทการบริการเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอม อุดมศึกษาจึงตองสรางความเช่ือมโยงกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทํา
การวิจัยทางดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม การอนุรักษทรัพยากร รวมท้ังพัฒนาท้ังคนท่ีอยูในตลาดแรงงานและ
ผลิตกําลังคนทางดานพลังงานและส่ิงแวดลอม และสงเสริมการวิจัยและการทํางานรวมกันระหวาง
อุดมศึกษากับภาคเอกชน 

 ๑.๓ ตลาดแรงงานการจางงานในอนาคต และนัยยะตออุดมศึกษา เนื่องจากจะมีเกษตรกรออกจาก
ภาคเกษตรตอเนื่องนับแสนคนตอป ท้ังการออกถาวร หรือ ออกเปนฤดูกาลตามปจจัยการมีงานทํา 
อุดมศึกษาตองเพ่ิมความรูและทักษะใหประชากรเหลานี้ท่ีมีการศึกษานอย และออกจากภาคเกษตรกอนเขา
สูภาคบริการและภาคการผลิต ท้ังนี้อุดมศึกษาตองเนนการสรางหนวยปฏิบัติการฝกอบรมระดับลึก ใน
พื้นท่ีมากกวาการต้ังรับแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรไรฝมือนี้ในเขตเมืองใหญ ขณะเดียวกันอุดมศึกษาตอง
ชวยประชากรที่ยังอยูในภาคเกษตรใหอยูตอไปได และอยูไดดีข้ึน อุดมศึกษาตองทํางานใกลชิดกับภาค
บริการรูปแบบใหม การเอ้ือตอการสรางเศรษฐกิจ ฐานความรูและการใชเทคโนโลยี และองคประกอบ 
(Knowledge/technology content) ความสําคัญใน (value chain) เพื่อการพัฒนาบุคลากร และความรูรองรับ 
อุดมศึกษารวมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขาและทํางานเปนเครือขาย เพื่อมีโจทยชัดเจน ติดตามและ
ปรับตัวไดตอเนื่อง และอุดมศึกษาควรทํางานกับภาคการผลิตจริง หนวยงานวางแผน หนวยงานสราง
ความสามารถเพื่อการแขงขันริเร่ิมเศรษฐกิจใหม ๆ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรูโดยกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตรเปาหมายและแผนปฏิบัติรวมกัน 

 ๑.๔ การกระจายอํานาจการปกครองและนัยยะตออุดมศึกษา อุดมศึกษาจะมีความสําคัญสูงตอ
ประสิทธิผลและความสําเร็จในการกระจายอํานาจการปกครอง การท่ีอุดมศึกษาทํางานกับทองถ่ินจะเสริม
ภารกิจหลักหนึ่งของอุดมศึกษา คือ การบริการสังคมใหโดดเดนและรองรับเหตุผลของการจัดต้ังและการ
สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาบางกลุมท่ีอยูในภูมิภาค และทองถ่ิน งานท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถทําไดกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรทําไดหลายลักษณะ ไดแก ใหคําปรึกษาในกิจการของทองถ่ิน การให
ความรูเพิ่มทักษะอาชีพ การจัดการส่ิงแวดลอม การดูแลสุขภาพกับประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนา



 
คนทํางานปจจุบันของทองถ่ิน และสรางคนทํางานในอนาคตของทองถ่ิน สถาบันอุดมศึกษาควรรวมตัว
ทํางานเปนเครือขายเชิงพื้นท่ี เครือขายเชิงประเด็น เพราะโจทยทองถ่ินเปนโจทยบูรณาการ ตองการความรู
หลายระดับ หลายสาขา 

 ๑.๕ การจัดการความขัดแยง ความรุนแรงและนัยยะตออุดมศึกษา ความขัดแยงในโลกปจจุบันสง
ตอถึงกันหมดและรวดเร็ว ดวยกลไกโลกาภิวัตน ปญหาสามจังหวัดภาคใตในระยะตน แกดวยความ
เด็ดขาด การสรางความเขาใจและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปจจุบัน และการสรางความเขาใจและ
โอกาสอยางถาวรในอนาคตดวยการศึกษา ท้ังนี้อุดมศึกษาจะเปนปจจัยช้ีขาดในระยะกลางและระยะยาว 
อุดมศึกษาตองสรางองคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวมและในสามจังหวัดภาคใตในประเด็น 
สังคมพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม ท้ังเผาพันธุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และความเช่ือ มีการศึกษาคูขนานใน
สามจังหวัดภาคใตดานวิชาโลก และศาสนาอิสลาม ความซับซอนประวัติศาสตรในพื้นท่ีและผลตอเนื่อง 
ประวัติศาสตรการถูกทอดท้ิงและการขาดโอกาส เนื่องจากครูท่ีสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานออนทาง
วิชาการ อุดมศึกษาจึงตองพัฒนาครู และผลิตครู หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และส่ือ ท้ังระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อุดมศึกษาตองเปนกลไกหลักเพื่อการเพิ่ม (mobility) ทางกายภาพ 
ความคิดและโลกทัศน สงเสริมการเรียนวิชาการเพื่ออาชีพในโลก ชวยสรางอาชีพในพื้นท่ีสามจังหวัด
ภาคใต รวมท้ังสงเสริมการสรางประสบการณการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี สงเสริมสันติศึกษาใน
สถานศึกษาทุกแหง 

 ๑.๖ เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือ
เพิ่มพื้นท่ีการเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษา โดยปรับรูปแบบและเน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม 
การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเขากับหลักสูตร อุดมศึกษาจัดใหมีระบบวัดผลงาน (KPI) 
ของอาจารยทางดานการดูแลนักศึกษาทั้งทางวิชาการ กิจกรรมนอกหลักสูตรและจริยธรรม การศึกษาใน
ระบบศิลปะศาสตรในยุค Post Modern Post Industrialization จะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาดานการส่ือ
ความการตัดสินใจ การพัฒนาความเปนผูนํา การแกปญหา การทํางานเปนทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ 
อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยมีการใหบริการ ทางการแนะแนวอาชีพแกนักเรียนมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
และแนะแนวทางดานการอาชีพและการมีงานทํา (Career counseling) แกนักศึกษาและบัณฑิต ควรมีการ
ขยายการจัดการเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม การติดตามสัมฤทธ์ิผลการศึกษา
บัณฑิตควรจัดทํา (Tracer Study) ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระบบอุดมศึกษาโดยรวมการใหประชาคม
อุดมศึกษาเรียนรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม การเห็นจุดออน จุดแข็งและทางเลือก 
จําเปนตองสงเสริมความหลากหลาย (Diversity และ Mobility) ของนักศึกษาตางวัย ตางภูมิหลังวัฒนธรรม
และสังคม ตางเผาพันธุ 

 ๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด หลักการแกไข เนื่องจากอุดมศึกษายังมีความเขาใจและการปฏิบัติ
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในข้ันเร่ิมตน จึงควรเปนผูนําใหเกิดการปฏิบัติได วิเคราะหได สรางความรูและองค
ความรูใหมไดใหเปนรูปธรรม ท้ังระดับปจเจกชน ครอบครัว ชุมชน พื้นท่ี องคกร และภาคการผลิต 



 
          ๒.  แนวทางการพัฒนาปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา 

 ปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ไดแก ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ซ่ึงมี ๙
ประเด็น ไดแก 

 ๒.๑ รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืน อุดมศึกษามีความตระหนักวาการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 
จะสงผลตอนักเรียนท่ีมีคุณภาพใหอุดมศึกษา ดังนั้นอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานเต็ม
ความสามารถ รัฐควรขยายการลงทุนเอง และสงเสริมใหเอกชนสรางโรงเรียนเฉพาะ (Special School) และ
หองเรียนเฉพาะในโรงเรียนปกติ (School in School) บางแหง เพื่อรองรับเยาวชนท่ีมีความสามารถดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา ดนตรี ศิลปะ ท้ังนี้อุดมศึกษาตองทํางานกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานเด็ก
ท่ีมีความสามารถพิเศษ และเม่ือเด็กกลุมนี้เขาสูระบบอุดมศึกษา อุดมศึกษาตองมีการจัดหลักสูตรและการ
ดูแลนักเรียนกลุมนี้เฉพาะในระบบ Fast Track หรือหลักสูตรเกียรตินิยม อุดมศึกษาควรมีนโยบายเนนใหผู
จบอาชีวศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน ไมตองท้ิงงานท้ิงอาชีพ 
อุดมศึกษาปรับกระบวนทัศน กลไก ทํางานรวมกับอาชีวศึกษาและภาคการผลิตจริง สถาบันอุดมศึกษาควร
แบงเวลาของตนเองใหการสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาอยางเต็มท่ี นอกจากนี้
อุดมศึกษาตองเรงทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูปอนโรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมิติใหม 
การสรางตัวคูณ (Multiplier) ต้ังแตการสรางเง่ือนไขใหมใหมีคนเกงเขามาเรียนครู การทบทวนการผลิตครู 
และกําหนดมาตรการยกระดับครูท่ีมีอยูแลว 

 ๒.๒  การแกปญหาอุดมศึกษา การไรทิศทาง ความซํ้าซอน การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําหลักเกณฑการกํากับอยางตอเนื่อง รวมท้ังใชเคร่ืองมือเชิงนโยบาย และ 
การเงินเพื่อผลทางปฏิบัติในการลดเลิกหลักสูตรท่ีไมเปนท่ีตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ลดเลิก
คณะและสถาบันท่ีมีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง จัดกลไกคณะกรรมการตรวจสอบและศูนยสถิติอุดมศึกษา 
เพื่อประมวลขอมูลท่ีถูกตองเพื่อดําเนินการตอไป รวมท้ังสรางกลไกประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ตามพันธกิจของ ๔ กลุมมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ผูใชบริการอุดมศึกษา และหลักสูตรใหพัฒนาเพื่อการจัดสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม คือ 

  ๑)  กลุมวิทยาลัยชุมชน 

  ๒)  กลุมมหาวิทยาลัยส่ีปและมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร 

  ๓)  กลุมมหาวทิยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

  ๔)  กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 

 สถาบันการศึกษาทั้งส่ีกลุม มีพื้นท่ีบริการท่ีเปนจุดเนนตางกัน และมีจุดเนนของพันธกิจและ
บทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีมีความตองการหลากหลายท้ังการพัฒนารากฐาน
สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ินการขับเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ิน
และระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน แตละกลุมมีจุดเนนระดับการศึกษา ทุกกลุมยังมีพันธ



 
กิจท้ังส่ีของอุดมศึกษา คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีบริบทและเปาหมาย
สอดคลองกับพันธกิจ ระบบอุดมศึกษาไทยท่ีมีกลุมอุดมศึกษาท้ังส่ี จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา
สงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยยะสําคัญ กลาวคือ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเปนเลิศ
ไดตามพันธกิจของตัวเอง สงผลกระทบที่เปนพันธกิจ ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน 
สงผลทางบวกตอการผลิต พัฒนา กระจาย และการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตใน
สาขาอันเปนท่ีตองการของสังคม และควรลดภาวการณวางงานท่ีสงผลดีกับผูเรียนสถาบันอุดมศึกษาและ
รัฐ 

 ๒.๓ ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากประสบปญหา 
เนื่องจากความไมชัดเจนในบทบาทและขาดความเขมแข็งการทําหนาท่ีกํากับนโยบาย และการขาดบุคลากร
ในระดับท่ีเกี่ยวของ สมควรจัดต้ังองคกรหรือกลไกพัฒนา ผูกํากับนโยบายและผูบริหารในลักษณะเดียวกับ 
Institute of Directors – IOD สรางกลไกใหพัฒนาผูบริหารตั้งแตกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปจนถึง
ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย องคกรดังกลาวจัดการฝกอบรม ใหความรู จัดเยี่ยมชม สรางเครือขาย
เปดเวทีแลกเปล่ียนความคิดและสนับสนุนการวิจัยองคกรและนวัตกรรมการบริหารนโยบาย (Governance) 
และการจัดการ (Management) นอกจากนั้น ใหมีการปรับโครงสรางการบริหารธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงท่ีมาและระบบการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย ท่ีมาของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผูบริหารอ่ืนท่ีปลอดการเมือง กําหนดใหมีการประเมิน
มหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอยางครบวงจร ต้ังแตนายกสภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผูบริหารระดับภาควิชา 
พรอมตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม สรางเวทีถายทอดนโยบายและแลกเปล่ียนประสบการณการบริหารนโยบาย 
พัฒนาความสามารถในการกํากับดูแลและการบริหารอยางตอเนื่องของมหาวิทยาลัยทุกกลุม ท้ัง
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรณีมหาวิทยาลัยรัฐเปนการสรางความพรอมเพ่ือใหพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาล  และปรับโครงสรางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให เปนคณะมนตรีหรือ
คณะกรรมาธิการ (Commission)  ท่ีมีมนตรีหรือกรรมาธิการ (Commissioners) ทํางานเต็มเวลา โดยมี
สํานักงานคณะกรรมาธิการ ท่ีมีโครงสรางท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ ท้ังนี้รวมถึงการ
รวบรวมภารกิจของ กกอ. และ กพอ. ในปจจุบันใหเปนระบบเดียวกัน 

 ๒.๔ มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รัฐควรใชกลไก เชน 
RAE (Research Assessment Exercise) จัดสรรทุนวิจัยแบบ Competitive Bidding  สําหรับกลุมองคกร 
สงเสริมศูนยแหงความเปนเลิศท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และตามวาระประเทศ (National 
Agenda) หรือการช้ีเชิงนโยบาย (Policy Directed) ท้ังนี้แตละหนวยงานหรือกลุมมหาวิทยาลัยอาจมี
ความสามารถ มีความเหมาะสม มีความจําเพาะ และวางตําแหนงของตนท่ีข้ันตอนหน่ึงข้ันตอนใด หรือ
หลายข้ันตอนได ใชผล RAE และการวางตําแหนงของแตละสถาบันในแตละมุมมองมหาวิทยาลัย ปรับให
เหมาะสมเพื่อจัดเงินวิจัยสําหรับแตละกลุม ปจจุบันโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทํางานในลักษณะกลุมมหาวิทยาลัย (Consortium) มุงสรางศูนยแหงความเปนเลิศทาง



 
วิชาการ ๘ กลุมสาขาวิชาการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณผานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการ
ทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและภาคการผลิตถึงระดับหนึ่ง ในชวงตอไปควรจัดใหมีการทํางาน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและตางประเทศ 
ภาคสังคมและชุมชน และแหลงทุนแหลงวิชาการตางประเทศ ใหมีการออกแบบระบบความเช่ือมโยง
ระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต การสรางความรูและใชความรูเพื่อตอบโจทยท่ีหลากหลายของประเทศ
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณวิจัยอีกสวนหนึ่งใหกับสถาบันอุดมศึกษาสําหรับประเด็นตาง ๆ  กลาวคือ การวิจัย
ในสาขาท่ีจําเปนตอสังคม โดยไมตองผูกกับการเพ่ิมผลผลิต ทางเศรษฐกิจ การพัฒนานักวิจัยรุนเยาว 
นักวิจัยรุนใหม ทุนเดิมสําหรับการวิจัยเชิงพาณิชย และนวัตกรรมท่ีมีความเส่ียงประเภท Venture Capital   
การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานการวิจัย ทุนสมทบ (Matching Fund) ในการลงทุนรวมกับมหาวิทยาลัย
หรือภาคเอกชนในกิจกรรมวิจัยบางประเภท รวมท้ังพิจารณาสิทธิประโยชนทางการเงินและภาษีตามความ
เหมาะสม 

 ๒.๕ การเงินอุดมศึกษา รัฐพึงปรับการจัดสรรงบประมาณประจําป สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐท่ี
ปจจุบันเปน Supply-Side Financing ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศ เชน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน แผนโครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญา อยางเปนรูปธรรมมากข้ึนและเปนไปตาม Performance-Based มากข้ึน ตองมีการพิจารณาและ
จัดรูปแบบใหมของกองทุนประเภท Contribution Scheme ท่ีถูกตองเหมาะสม ระหวางรัฐและผูเรียน เพื่อ
เปนเคร่ืองมือเชิงนโยบายในการกําหนดกรอบการพัฒนาอุดมศึกษา เชน ใชกํากับการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ี
สังคมตองการ รัฐพึงจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา” เพื่อการพัฒนาอาจารยและบุคลากร เช่ือมโยง
อุดมศึกษากับภาคการผลิต สนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย (Spin-off University-Owned 
Enterprises) พัฒนาแรงงานความรู รวมถึงเกษตรกรที่เลิกอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต สนับสนุน
ทองถ่ิน ใหจัดต้ังองคกรกันชน (Buffer Organization) แบบ Higher Education Funding Council for 
England (HEFCE) ของอังกฤษ เพื่อจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาตามพันธกิจอุดมศึกษาและการเจรจาดาน
นโยบายกับรัฐบาล รัฐพึงใชหลักการ Financial Autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษา สรางความ
ชัดเจนการบริหารการเงิน โดยสวนผสมของงบประมาณจากภาครัฐ รายไดของมหาวิทยาลัยจากคาเลาเรียน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานการคา และอ่ืน ๆ 

 ๒.๖ การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองคํานึงถึงการพัฒนา
หลายมิติ เชน ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถดานการ
วิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม 
ชวงวัยตาง ๆ  ของการทํางานและพัฒนา Life Cycle Development ต้ังแตการบมเพาะ (Incubation) ในชวง
ตนการทํางาน ชวงการทํางานจริง ชวงเปนผูสูงความรูและประสบการณ และการเปนคลังสมองหลัง
เกษียณ ขอเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน คือ มหาวิทยาลัยใหม
ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม เชน กลุมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 



 
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพ้ืนท่ีหรือสหวิทยาลัยเดิม ใชกระบวนการคัดเลือกและสรรหาที่ยุติธรรม 
โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสถาบัน กําหนดใหรัฐมีพันธกิจ
สนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยเอกชนลงทุน
พัฒนาอาจารยและบุคลากรดวยมาตรการดานภาษี หรือการเงิน ท้ังนี้ควรขยายบทบาทและใหโควตาพิเศษ
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการที่ไมผูกมัดเง่ือนไขการทํางานของผูรับทุนวาตองทํางานในภาครัฐ 

 ๒.๗ เครือขายอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาไทยมีความซํ้าซอน  มีความแตกตาง
และมีชองวางของระดับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (University Divide)  แกปญหาไมไดถาไมรวมพลัง 
จําเปนท่ีรัฐตองสนับสนุนการทํางานในลักษณะเครือขายโดยใชกลไกการจัดสรรทรัพยากรและอ่ืน ๆ  ท่ี
นําไปสูการควบรวมในมิติตาง ๆ  เชน หลักสูตรทรัพยากรการเรียนรู การลงทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและ
การใชรวมการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหาร ฯลฯ จนถึงการควบรวมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี โดยมี
กลไกกฎหมายรองรับ 

 ๒.๘ การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การพัฒนา
อุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตองมองภาพรวมหลายมิติ ท้ังทางสังคม 
ศาสนา ประวัติศาสตร การเมือง ระบบการศึกษาวิชาโลกและศาสนาแบบคูขนาน การแกปญหาระยะส้ัน 
กลางและยาว  รวมถึงเปายุทธศาสตรและเปาปฏิบัติ  ในเบื้องตน  สรางความเขมแข็งของกลุม
สถาบันอุดมศึกษาท้ังรัฐและเอกชน วิทยาลัยชุมชนในพ้ืนท่ี และรวมถึงการระดมสรรพกําลังของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต ๑๔จังหวัด และท้ังประเทศในลําดับตอมา การพัฒนาอุดมศึกษาครอบคลุมท้ัง
การพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนท่ี การสรางความเขมแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสูอาเซียน 

 ๒.๙ โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู นอกเหนือจากการสนับสนุนหลักสูตรทางดานเทคนิค วิชาการ 
วิชาชีพแลว รัฐจะใหการสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในฐานะ
โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูท้ังในลักษณะหลักสูตรเสริม เพิ่มเติม ทดแทน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพันธ
กิจของบางสถาบันใหเปนมหาวิทยาลัยดานศิลปศาสตรเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ควรออกแบบหลักสูตรศิลป
ศาสตร ในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post Modern Liberal Arts) ท่ีสามารถรองรับความตองการของคนรุนใหม
และตลาดแรงงาน เชน ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ พลังงานและส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรมและนักคิดของโลก เปนตน รวมท้ังคํานึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบตาง ๆ  
อุดมศึกษาพัฒนาและใชศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อรองรับนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร (e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-
Education และ e-Government) โดยนโยบายการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ (Government Procurement) ท้ัง
สวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสถาบันอุดมศึกษา หรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปนผูรับจาง
และใหบริการ อุดมศึกษาจะชวยรัฐพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลไกท่ีจะเปนหัวใจหรือสมอง (Nervous system)  ของการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนขององคกร



 
ปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ ทุกสถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือ ในการจัดเก็บขอมูลของตนเอง
ท่ีทันสมัยอยูเสมอ เพื่อนําไปสูการวางแผนอุดมศึกษาท่ีมีพลวัต อุดมศึกษาควรเปนแหลงเรียนรู วิจัย 
ทดลอง และสาธิตในการรองรับผลกระทบเชิงลบ (Discordance) อันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของอุดมศึกษาวาง
ระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรูตลอดชีวิตซ่ึงเกี่ยวของกับภาคสวนตาง ๆ  ในสังคม สนับสนุนโครงการ
นํารองดานการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการติดตามและประเมินผล โดยมีฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงและ
เช่ือถือได สรางแรงจูงใจและการแขงขันเพื่อใหอุดมศึกษาสงเสริมการเรียนรูอยางกวางขวาง โดยนําส่ือการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ (Open Courseware) สนับสนุนการลงทุนและการบริหารจัดการใน
การจัดระบบเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรูของอุดมศึกษา รวมท้ังนวัตกรรมเครือขายการเรียนรู เพื่อ
การใชประโยชนสูงสุด จัดต้ังกองทุนพัฒนาโครงสรางทางกายภาพสําหรับสถาบันของรัฐและสนับสนุน
สิทธิประโยชนทางการเงินสําหรับสถาบันของเอกชน สําหรับการลงทุนในการพัฒนาสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาการทางปญญาของผูเรียน 

 

๑.๒ ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนสถานศึกษาท่ีกอต้ังมาครบ ๑๑๗ ใน พ.ศ. ๒๕๕๖
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ท่ีจะต้ังโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ โดยโปรดให
จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเร่ืองนี้ มีเจาพระยาภาสกรวงศเสนาบดี กระทรวงธรรมการเปนประธาน 
ท่ีประชุมเห็นวาจวนของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)ซ่ึงพระยาสีหราชเดโชชัย 
หลานปูของสมเด็จเจาพระยาฯ ไดนอมเกลาฯ ถวายไว ต้ังแต ป พ.ศ. ๒๔๓๓ เปนท่ีกวางขวางใหญโต 
เห็นสมควรจัดต้ังเปนโรงเรียน ใหช่ือวา “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปดเรียนต้ังแตวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 
๒๔๓๙ แตชาวบานนิยมเรียกวา  “โรงเรียนฟากขะโนน”  หรือ  “โรงเรียนบานสมเด็จเจาพระยา”  ตราของ
โรงเรียนเปนรูปจุฬามงกุฏ การแตงกาย นุงผาสีครามแก เส้ือขาว  มีนายเอ ซี คารเตอร เปนอาจารยใหญ 
คร้ันตอมาการศึกษาขยายตัวข้ึนเปนลําดับ ทําใหสถานท่ีคับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงยายไปอยูท่ี
ตําบลไผสิงโต ปทุมวัน ขางวังสระปทุม จวนของสมเด็จเจาพระยาฯ ก็วางลง ในขณะน้ันการศึกษาระหวาง
หัวเมืองกับกรุงเทพมหานครเหล่ือมลํ้ากันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกตางกัน กระทรวงธรรมการ
จึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูข้ึนท่ีจวนของสมเด็จเจาพระยาฯ เรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก” 
สําหรับผลิตครูท่ีมีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เร่ิมเปดสอน เม่ือวันท่ี ๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ มีหลวง
บําเหน็จวรญาณเปนอาจารยใหญ การจัดการศึกษาฝกหัดครูระยะนั้นไดขยายตัวออกไปตางจังหวัดมากข้ึน
จึงทําใหความจําเปนท่ีจะสงนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯที่บานสมเด็จเจาพระยาลดนอยลง ทางราชการ
เห็นวาการฝกหัดอาจารยที่มีอยูเดิมจะใหไดประโยชนอยางสูง ควรจัดเปนโรงเรียนประจํา จึงใหยาย
โรงเรียนฝกหัดอาจารย เทพศิรินทร ซึ่งเปนนักเรียนกลางวันมาอยูที่โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตกแลว



 
เรียกช่ือใหมวา “โรงเรียนฝกหัดอาจารยฝงตะวันตก” เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๙เทศดรุณกิจ เปนอาจารยใหญและ
ตอมาเรียกวา “โรงเรียนฝกหัดอาจารยบานสมเด็จเจาพระยา” พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหโรงเรียนฝกหัดอาจารยบานสมเด็จเจาพระยาไปสังกัดเปนแผนกหนึ่งของ
โรงเรียนขาราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปจจุบัน) แตยังตั้งอยูที่เดิมจนถึงป พ.ศ. 
๒๔๕๘ไดยายโรงเรียนฝกหัดอาจารยไปอยูท่ีวังใหม (กรีฑา-สถานแหงชาติในปจจุบัน) ทําใหจวนของ
สมเด็จเจาพระยาฯ วางลงอีกคร้ัง ทางราชการจึงไดต้ังโรงเรียนมัธยมข้ึน ณ จวนสมเด็จเจาพระยาข้ึนใหม 
เรียกวา “โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา” เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ รับนักเรียนประจํา
โดยมีโรงเรียนใกลเคียงเขารวมเปนสาขาของสถานศึกษาแหงนี้ไดแก โรงเรียนมัธยมวัดอนงค 
โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยูบริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค มีพระยาประมวลวิชาพูล 
เปนอาจารยใหญ โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยาเปนโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงมาต้ังแตอดีต สีประจํา
โรงเรียนคือ มวงและขาว อักษรยอของโรงเรียน คือ บ.ส. มีคติพจนประจําโรงเรียนคือ “สจฺจํ เว อมตา 
วาจา” และตราประจําโรงเรียน คือรูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเปนเกียรติแด สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ สัญลักษณท่ีกลาวมานี้เปนรากฐานสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามา
จนถึงปจจุบัน  
 เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๓ราชการไดสรางสะพานปฐมบรมราชานุสรณ (สะพานพุทธ) และไดตัดถนนผาน
โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา สถานท่ีนี้จึงถูกร้ือถอนไมสามารถทําเปนโรงเรียนไดอีกตอไป พระยา
วิเศษศุภวัตร ซ่ึงเปนอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยาอยูในสมัยนั้น ไดเจรจาผาน
กระทรวงธรรมการ เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซ่ึงเปนโรงเรียนขนาดเล็กและมี
นักเรียนจํานวนนอย ดังนั้นสถานท่ีของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึงกอสรางเปนโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จ
เจาพระยา และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ยังไดมอบที่ดินบริเวณตําบลบางไสไกและตอนใตของ
โรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสรางหอนอนและหองเรียน และไดยายนักเรียนมาอยู ณ ที่แหงใหมนี้ ตั้งแต
พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนไป ซึ่งเปนสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในปจจุบัน 
ขณะน้ันมีการศึกษาถึงช้ันมัธยมตอนปลาย (ม.๗ - ม.๘) 

 ใน พ.ศ. ๒๔๘๔กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากข้ึน จึงใหเปดสอนแผนกฝกหัดครูอีก
แผนกหนึ่งมีช่ือเรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา” คูกับโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จ
เจาพระยา แผนกฝกหัดครูแหงนี้ เปดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
และไดเปดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)  เปนโรงเรียนประจํา ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดยุบ
หลักสูตรดังกลาว และเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูง                                            

 ใน พ.ศ. ๒๕๐๑โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา ไดยกฐานะเปน วิทยาลัยครูบานสมเด็จ
เจาพระยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาบานสมเด็จเจาพระยา ไดเปล่ียนช่ือเปน โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบาน
สมเด็จเจาพระยา  



 
 วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาไดขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเปนลําดับในป พ.ศ. 
๒๕๑๖ปดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษาตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๘
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู   วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา จึงได
เปดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)    จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๒๗   
จึงไดเปดสอนระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการอื่น ๆ   เพิ่มข้ึนไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชา
ศิลปศาสตร และยังไดเปด ระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๒ป  นับเปนการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อยางกวางขวาง ในปเดียวกันนี้ วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาไดรวมกลุมกับวิทยาลัยครูกลุมนคร
หลวง ๖ แหง เรียกช่ือวา “วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”  

 วันที่ ๑๔กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ
แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาจึงไดรับพระราชทานนามใหมวา “สถาบันราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา” และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา สามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาตาง ๆ  

 จนกระท่ังวันท่ี ๑๕มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗” โดยให
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฏหมายวาดวยวิธีงบประมาณใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเรียกช่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามช่ือสถาบันราชภัฏเดิม 
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงเปล่ียนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา” ตั้งแตนั้น
เปนตนมา นับไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมา
โดยตลอด และเปนความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนท่ีไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนี้  

 ประวัติเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนมหาบุรุษของไทยท่ีสรางคุณประโยชน
แกประเทศชาติอยางใหญหลวง ทานเปนศูนยรวมจิตใจของทุกคน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาและชุมชนใกลเคียง เนื่องจากที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและบริเวณ
โดยรอบเคยเปนจวนและท่ีดินของทานมากอน ทุก ๆ   คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงนี้จึงเคารพเทิดทูน
ทานโดยขนานนามทานวา “เจาพอ” และเรียกตนเองวา “ลูกสุริยะ”  เนื่องจากทานไดรับพระราชทานตรา
มหาสุริยมณฑลจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซ่ึงเปนตราประจําตัวและยึดถือเปนสัญ-
ลักษณ แทนตัวทานมาโดยตลอด สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เปนบุตรคนใหญของสมเด็จพระยา
บรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) และทานผูหญิงจัน เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เม่ือวันท่ี ๒๓ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๕๑มีพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันรวม๙คน 
บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเปนเสนาบดีคนสําคัญมาต้ังแตสมัยอยุธยาและไดรับราชการแผนดินสืบทอด
ตอกันมา สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ไดรับการศึกษาและฝกฝนวิชาการตาง ๆ  เปนอยางดี 



 
เนื่องจากบิดาของทานเปนเจาพระยาพระคลังเสนาบดีวาการตางประเทศ และวาการปกครองหัวเมือง
ชายฝงทะเลมากอน สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและ
อานตําราภาษาอังกฤษในสมัยนั้นไดอยางคลองแคลว  ทานไดคบหากับชาวตะวันตกที่เขามาประเทศ
ไทยในสมัยนั้น        โดยเฉพาะหมอบรัดเลย ทานยังเปนบุคคลสําคัญในการเจรจาและทําสัญญากับชาติ
ตะวันตก ท่ีเขามาติดตอกับไทยในสมัยรัชกาลท่ี ๓ และรัชกาลท่ี ๔โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถ
ในการตอเรือแบบฝร่ัง จนสามารถตอเรือกําปนขนาดใหญ เปนจํานวนมากหลายลํา ทานยังมีความสนใจใน
ความรูอ่ืนเชน   วรรณคดี   การคา การปกครอง เปนตน  

 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไดถวายตัวเปนมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลท่ี ๒ และรับราชการ
มาโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ท่ีตําแหนงราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีท่ีสมุหกลาโหม ใน
สมัยรัชกาลท่ี  และดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินเม่ือคร้ังรัชกาลท่ี ๕ยังทรงพระเยาว ภายหลังจากท่ี
ลาออกจากราชการในบ้ันปลายชีวิตทานยังไดรับแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาราชการแผนดินจนถึงแกพิลาลัย 
นับเปนมหาบุรุษคนสําคัญของประเทศชาติท่ีประกอบคุณงามความดีจนเปนท่ีประจักษแกคนท้ังปวงดัง
บันทึกของ เซอรจอหน เบาวร่ิง ทูตอังกฤษ ท่ีเขามาติดตอกับคนไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซ่ึงกลาววา 
“เจาพระยาศรีสุริยวงศ คนนี้ถาไมเปนคนเจามารยาทหรือคนรักบานเมืองของตนก็ตาม       ตองยอมรับวา
ฉลาดลวงรูการลํ้าหนาคนท้ังหลาย ท่ีเราไดพบในท่ีนี้ ท้ังมีกริยาอัชฌาสัยอยางผูดีและรูจักพูดจาเหมาะแก
การ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนักพระทัย และยกยองเกียรติคุณของทานวา 
“คร้ันถึงราชกาลปจจุบัน ไดรับตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัยเท่ียง
ธรรม ซื่อตรงแลมิไดแลเกรงผูใดจะวากลาวตัดสินการส่ิงใดจะเปนคุณประโยชนโดยท่ัวกันและเปน
แบบอยางตอไปภายหนา ส้ินกาลนาน” 

 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศสมรสกับทานผูหญิงกล่ิน มีบุตรและธิดารวมกัน ๔ คนใน
บ้ันปลายชีวิตของทาน   มักจะพักอยูเมืองราชบุรี  และถึงแกพิลาลัยดวยโรคลมบนเรือท่ีปากคลองกระทุม
แบน ราชบุรี รวมอายุ ๗๔ ป เม่ือวันท่ี ๑๙มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๕มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
จึงไดจัดพิธีรําลึกถึงทานในวันท่ี ๑๙มกราคม ของทุกป เรียกวา “วันคลายวันพิราลัย” สมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ  จึงเปนศูนยรวมของทุกคนในสถาบันแหงนี้ ที่จะประกอบคุณความดีท้ังปวง และความ
สามัคคีตอกันเพื่อเทิดทูนเกียรติของทานตลอดไป 

 ปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 ทุกทานที่เขามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจะแลเห็นอนุสาวรียสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เปนสงาของสถาบัน อนุสาวรีย แหงนี้กอสรางมาตั้งแตวันที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙และสําเร็จเรียบรอยในปตอมา คือ วันที่ ๑๙มกราคม ๒๕๒๐ดวยความรวมมือ
จากคณาจารยนักศึกษา สมาคมศิษยเกาบานสมเด็จเจาพระยา ศิษยเกาของสถาบันทุกรุนทายาทผูสืบ
สกุลของสมเด็จเจาพระยาฯ และบุคคลทั่วไป ซึ่งไดสละกําลังกายกําลังใจและกําลังทรัพย ดวยความ
ศรัทธาแรงกลาจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวคือ เพื่อรําลึกถึงพระคุณของสมเด็จเจาพระยาบรม



 
มหาศรีสุริยวงศและเทิดทูนเผยแพรเกียรติประวัติของทาน นอกจากนี้ยังมุงหวังใหเปนเครื่องผูกพัน
ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา การจ ัดสร า งอน ุส าวร ีย 
“สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ” ประสบความสําเร็จอยางยิ่งเมื่อสรางอนุสาวรียแหงนี้ แลว
สถาบันยังไดนําเงินที่เหลือจากการบริจาคมาจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จเจาพระยา” เพื่อชวยเหลือนักศึกษา
ของสถาบันแหงนี้ และไดดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดนําเงินที่เหลือจากการบริจาค
เพื่อสรางอนุสาวรียดังกลาว มาบูรณะและกอสรางปูชนียสถานที่สําคัญ อีกแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดแก ศาลสมเด็จฯ   

 “ศาลสมเด็จฯ หรือ ศาลเจาพอ” เปนศาลท่ีประดิษฐานรูปปนคร่ึงองคของสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ปจจุบันต้ังอยูหนาตึกวิเศษศุภวัตรหันหนาไปทางทิศตะวันออก สวนทางทิศเหนือมีอาคาร
คณะครุศาสตรซ่ึงต้ังอยูถัดไป ความศักดิ์สิทธ์ิของศาลสมเด็จฯ เปนท่ีประจักษกันดีในบรรดาลูกสุริยะและ
บุคคลท่ัวไปที่มีความเคารพศรัทธาในสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

 “ศาลเกาหรือศาลเจาท่ี”  ต้ังอยูในบริเวณดานหลังตึกวิเศษศุภวัตรมีลักษณะคลายศาลพระภูมิ ต้ังอยู
บนเขาขนาดเล็กท่ีกอสรางข้ึนมา สูงจากพื้นดินประมาณ ๓เมตร เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๔คณะกรรมการ
ดําเนินการกอสรางอาคารประถมสาธิต ไดทําพิธีเคลื่อนยายไปสรางไวหนาอาคารประถมสาธิต ซ่ึงมี
ความสวยงามและเหมาะสมยิ่งข้ึน  

 

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย  
     

  

 

  

  

 ตรามหาวิทยาลัยฯ เปนรูปวงรี ๒วง ซอนกัน ภายในเปนตราราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลท่ี ๙   
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ท่ีพระราชทานใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ   เม่ือวันท่ี 
๑๔กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ภายนอกเปนช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดานบนเปนอักษร
ภาษาไทย ดานลางเปนอักษรภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนตัวเขียนท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

  

 

 



 
 

 สีในตรามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณคาดังนี้ 

สีน้ําเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

สีเขียว   แทนคา แหลงท่ีต้ังในแหลงธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสวยงาม   

สีทอง   แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 

สีสม     แทนคา ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

สีขาว    แทนคา ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
 สีประจํามหาวิทยาลัย 

 “มวง-ขาว” เปนสีประจํามหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีท่ีมาจาก สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง 
บุนนาค) ออกปฏิบัติราชการดวยผานุงเยียรบับสีมวง จนเปนท่ีชินตาของบุคคลท่ัวไป 

 

 ตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
 ตนไมประจํามหาวิทยาลัย  คือ   ตนชงโค  (Bauhinia purpurea Linn)   ชงโคมีกลีบดอกสีมวงชาว

อินเดียถือวาเปนไมสวรรคข้ึนอยูในเทวะโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
๑.๓ การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT Analysis) 

 จุดแข็ง (Strengths) 

  -  กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรมีความหลากหลายเปนท่ีนิยม เชน ดนตรี, รัฐ
ประศาสนศาสตร,  นิเทศศาสตร, ครุศาสตร 

  -  มีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาใชในการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน 

  -  มีระบบการบริหารจัดการทางวิชาการ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช 
TRENDS Model. 

  -  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกัน จนเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

  -  มีทุนในการพัฒนาอาจารย เพื่อศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมถึงบุคลากร 

  -  บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการและมีศักยภาพในการทํางานสูง 

  -  มีวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

 จุดออน (Weaknesses) 

  -  การพัฒนาและเสริมสรางทักษะของบุคลากรทุกประเภทยังไมสามารถดําเนินการได
อยางครอบคลุมและเปนรูปธรรม 

  -  ยังมีการทํางานวิจัยและใหความสําคัญกับการวิจัยและงานเชิงวิชาการนอยเกินไป 

  -  ผูสมัครเขาศึกษามีพื้นฐานความรูท่ีแตกตางกัน 

 โอกาส (Opportunities) 

  -  รัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษามากข้ึน 

  -  ประชาชนมีความตองการที่จะเขาศึกษาตอท้ังระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และ 
ปริญญาเอก เพิ่มข้ึน 

  -  มีการสร างเครือข ายความรวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยต าง  ๆ  ท้ั ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

  -  มีโครงการบริการวิชาการ ในการอบรมระยะส้ัน ใหกับบุคคลภายนอกมากข้ึน 

  

 



 
 อุปสรรค (Threats) 

  -  มีการเปดเสรีการบริการดานการศึกษา(มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมากข้ึน)สงผล
ใหเกิดการแขงขันทางการศึกษาสูงข้ึน 

  -  ภูมิทัศนรอบมหาวิทยาลัยฯ ยังไมสงเสริมใหเปนแหลงการเรียนรูท่ีดีพอ 

  -  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ  เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาองคกร เนื่องจากการปรับตัวไมทันกับสภาพการเปล่ียนแปลง 

  -  มีการส่ังการจากหนวยงานในระดับประเทศท่ีซํ้าซอน เชน สมศ. สกอ. กพร. เปนตน ทํา
ใหอาจารยและบุคลากรมีภาระงานเพิ่มข้ึนโดยไมจําเปน 

  -  ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาลตํ่าเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สวนท่ี ๒ 

แผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๖๐ 

๒.๑  ปรัชญา ปณิธาน 

“สรางองคความรูระดับสากล ขยายผลสูทองถ่ินและนานาชาติ”  
               “World’s Local University” 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มุงม่ันท่ีจะเปนแหลงคนควา สะสม พัฒนาองค
ความรู   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตใหเพียบพรอมดวยสติปญญา มีความรู คุณธรรม 

จริยธรรม และ  ความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ 

๒.๒ วิสัยทัศน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามุงท่ีจะเปนแหลงศึกษา คนควา พัฒนาองคความรู สราง
สมคุณลักษณะของบัณฑิตใหมีอัตลักษณและความสามารถเฉพาะทาง มีคุณธรรมนําความรูท่ีสามารถ
บูรณาการความรูทองถ่ินกับความรูสากล 

๒.๓ พันธกิจ 

  ๑.  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน “World’s Local University” ภายใตแนวคิด TRENDS 
Model เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก  

  ๒.  มุงผลิตบัณฑิต ใหมีความรูคูคุณธรรมและมีทักษะชํานาญการในแขนงวิชาท่ีเขารับการศึกษา  

  ๓. เปนแหลงวิจัยและเผยแพรการวิจัยท่ีหลากหลาย เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการ
เรียนการสอนและการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๔.  เปนแหลงเรียนรู สงเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังเอกลักษณภูมิปญญาและ
ความเปนไทย อันจะสงผลใหเกิดความสํานึกและเขาใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

  ๕. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพและสงเสริมครูประจําการใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

  ๖. การปรับปรุงและพัฒนาทางดานกายภาพและส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหเปนบรรยากาศ
แหงวิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนาและสามารถใหบริการทางวิชาการและชุมชนไดท่ัวถึง 

  ๗.  การสรางระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังระบบการบริหาร
และคุณภาพทางวิชาการ เพื่อการติดตามตรวจสอบและยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 



 
๒.๔ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย 

ดานการบริหารจัดการ 

 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยรวมของสรรพศาสตร เปนมหาวิทยาลัยท่ีเปน “World’s 
Local University’ เปนแหลงศึกษา คนควา พัฒนาองคความรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ  ของ
คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ท่ีนําไปสูการขยายผล เปนแหลงประสานความรวมมือและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางหนวยงาน สถาบัน องคกร และภาคีตาง ๆ  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลกภายใตแนวคิด TRENDS Model ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงจําเปนตอง
ปรับระบบการบริหารจัดการ โดยใชหลักการบริหารเชิงกลยุทธ หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากร
บนพื้นฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อท่ีจะนําความรู ประสบการณของบุคคลออกมาใชใหเกิดประโยชน
ตอองคกรมากท่ีสุด พรอมกันนี้มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 โดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูและมีทักษะชํานาญการในแขนงวิชาท่ีเขารับการศึกษา เสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพและสงเสริมครูประจําการใหมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสม
กับการเปนวิชาชีพช้ันสูง มีความสามารถในการสรางองคความรูใหม มีลักษณะเปนบุคคลแหงการเรียนรูท่ี
มุงม่ันในการคนควาแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ สนับสนุนและขยายวง
ความรูในลักษณะเครือขายสูชุมชน สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก โดยใช TRENDS Model เปน
แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา 

ดานการวิจัยเพื่อนําไปประยุกตใชและพัฒนาทองถ่ิน 

  เปนแหลงวิจัย และเผยแพรการวิจัยท่ีหลากหลาย เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการ
เรียนการสอนและการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีชัดเจน เนนงานวิจัยท่ี
สรางความเปนเลิศและงานวิจัยท่ีสรางองคความรู สงเสริม งานวิจัยเชิงบูรณาการและเช่ือมโยงงานวิจัยกับ
ชุมชน รวมท้ังพัฒนาจากระบบกลไกการบริหารจัดการสงเสริมการวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดานการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 

เปนแหลงเรียนรู สงเสริม และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังเอกลักษณภูมิปญญาและความเปนไทย 
อันจะสงผลใหเกิดความสํานึก และเขาใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและดําเนินการใหงานเหลานี้เขามาเปน
สวนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเ รียนการสอน  การวิจัย  และวิ ถี ชีวิตการทํางาน  ตลอดจน                             
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยฯ เปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

 



 
ดานการบริการวิชาการแกชุมชน 

 การปรับปรุงและพัฒนาทางดานกายภาพและส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหเปนบรรยากาศแหง
วิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนาและสามารถใหบริการทางวิชาการและชุมชนไดท่ัวถึง สูการสรางประโยชน 
การแกปญหาและการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานของการเรียนรูรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยฯ และชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สวนท่ี ๓ 

รายละเอียดของประเด็นกลยุทธ 
 ๓.๑ กลยุทธท่ี ๑  (การบริหารจัดการ) 
           การจะกอใหเกิดผลผลิตตามจุดมุงหมาย และการจะใหหลักการจัดการดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ    จําเปนจะตองมีทิศทางและปฏิบัติการรวมกัน    การมีสวนรวมของบุคลากรรายบุคคล ราย
หนวยงาน   และท้ังมหาวิทยาลัยเปนกลยุทธสําคัญไปสูความสําเร็จ   การจัดองคกรก็จะตองเปนไปอยาง
ผสมผสานท้ังในแนวหนวยงานระดับเดียวกัน และแนวบังคับบัญชา ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา มี ๔คณะวิชา เปนหนวยงานปฏิบัติสําคัญท่ีจะจัดส่ิงแวดลอมทางการศึกษา และเปนส่ิงเหนี่ยวนํา
ใหนิสิต นักศึกษา ประสบความความสําเร็จ และคณะวิชามีทิศทางรวมกันกับคณะวิชาอ่ืน ๆ  และในฐานะ
คณะวิชาเปนหนวยงานปฏิบัติสําคัญ จึงจําเปนตองมีหนวยสนับสนุน รวมปฏิบัติการอีก ๑๐ หนวยงาน โดย 
๑๐หนวยงานมีฐานะเทาเทียมกันในเชิงบริหารไดแก สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม สํานักวิเทศสัมพันธและภาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน
อธิการบดี สํานักคอมพิวเตอร สํานักโรงเรียนสาธิต บัณฑิตวิทยาลัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท้ัง ๑๐หนวยงานมีภารกิจเฉพาะตามช่ือและรวมมือกันระหวาง ๑๐หนวยงาน 
เพื่อใหการสนับสนุนปฏิบัติการของทุกคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๓.๑.๑ ประเด็นกลยุทธ 

              -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความโปรงใส 
ความมีสวนรวมของประชาคม 
              -  กําหนดรูปแบบและวิธีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาจากแหลงอ่ืน รวมท้ัง
การประชาสัมพันธการใชทรัพยากรรวมกัน 
              -  พัฒนาโครงสรางองคการบริหารงานใหแข็งแกรง และสอดคลองกับการพัฒนาระบบ
การอุดมศึกษา 
  -  เตรียมความพรอมและจัดระบบการประกันคุณภาพภายในองคกรท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัติไดเพื่อนําไปสูการประกันคุณภาพภายนอก 
 ๓.๒.๒ เปาประสงค 
              -  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการใหเปนศูนยรวมของสรรพศาสตร เพื่อเปนแหลงศึกษา 
คนควา พัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
              -  เพื่อเปนแหลงประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน สถาบัน องคกรตาง ๆ  ท้ังใน
และตางประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน ประเทศชาติและประชาคมโลก 
 
 



 
 

๓.๑.๓  นโยบาย 
              -  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงศึกษา คนควา พัฒนาองคความรูนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตาง ๆ  เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกสังคมและประเทศชาติ 
              -  สงเสริมประสานความรวมมือกับหนวยงาน สถาบัน องคกร และภาคีตาง ๆ  ท้ังในและ
ตางประเทศ 
 ๓.๑.๔ เปาหมายหลัก 
              -  มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิ 
               -  มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลง 
               -  มีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ใชในการตัดสินใจและประเมินสถานการณเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
  -  มีสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  -  มีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 
  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
๓.๑.๕ เปาหมายหลัก/ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้/เกณฑ/มาตรการหรือกลยุทธ 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย มาตรการ(กลยุทธ) 
-  มีโครงสรางองคกรและ
ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิ 

  -  จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ครบทั้ง๔พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหนวยงาน 
-  สรางและพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินผลงานพรอม
จัดทํารายงานผลที่สะทอนผลการปฏิบัติงานตามแผนและตัวบงชี้ 
-  ปรับปรุงและจัดโครงสรางองคกรทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ รองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
-  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานโดยนําหลักธรรมาภิบาล มาใชใหเกิด
ประโยชนในทางปฏิบัติ 
-  จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
-  ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณที่มุงเนนผลลัพธและตอบสนอง
ตอเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ ใหคลองตัวและตรวจสอบได 
-  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย มาตรการ(กลยุทธ) 

-  มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
คว ามส าม า ร ถ ในก า ร
ป รั บ ตั ว ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
 

-   มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร พ นั ก ง า น 
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปน
ที่ยอมรับ 
-  มี ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
-  บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทุก
ประเภทไดรับการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของความเปนมาตรฐานของภาระงาน 
-  บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ทุก
ประเภทไดรับการปลูกฝงจริยธรรม 
คุณธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

 - พัฒนาระบบบริหารพนักงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทํามาตรฐานของระบบงาน 
หลักและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน 
-  สรางระบบการจูงใจแกหนวยงานและหรือพนักงานที่มีการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
-  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในแตละสายงานใหมีความชัดเจนพรอมกลไกการ
สงเสริมความกาวหนาของบุคลากร เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจการพัฒนาองคกร 
และรองรับการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต 
-  ปรับปรุงระบบสวัสดิการตาง ๆ  เพื่อใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนาการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของการ
ปฏิบัติงาน 

-  มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
ใชในการตัดสินใจและ
ประเมินสถานการณเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

-  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่
มีประสิทธิภาพและใชงานได 
-  มีระบบสารสนเทศที่ ใช ในการ
ติดตามและประเมินผล 

 -  จัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารตัดสินใจและการรายงานผล
การปฏิบัติงานที่มีความคลอบคลุมครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 

 
 
 



 
 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย มาตรการ(กลยุทธ) 
-  มี ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

-  ความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

 -  จัดทําแผนพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 
-  พัฒนาและปรับปรุงระบบทางกายภาพและสิ่งแวดลอม เพื่อการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

-  มีระบบประกันคุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ 

  -  จัดทําแผนการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

 



 
๓.๒ กลยุทธท่ี ๒  (การบริหารจัดการศึกษา) 
      ผลผลิตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา นักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก จะตองสําเร็จการศึกษาพรอมกับการเสนอผลการศึกษาวิจัยเพื่อแสดงวา 
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติทางวิชาการในสาขานั้น ๆ  โดยปริญญาเอกเสนอดุษฎีนิพนธ ปริญญาโท
เสนอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปริญญาตรีเสนอบัณฑิตนิพนธ (ปริญญาตรีประมวลเอกสารจากการ
เตรียมฝกงานและการฝกงานกล่ันกรองและตรวจสอบโดยอาจารยประจําสาขาวิชา) ผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงมีท้ังความรูทางวิชาการท่ีเปนเยี่ยม ความสามารถในดานการ
อาชีพในสาขาวิชาท่ีเรียน คุณธรรมในการดําเนินชีวิต และอัตลักษณความเปนชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา 

๓.๒.๑ ประเด็นกลยุทธ 
               -  จัดระบบการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ โดยยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูความเปนสากล 
              -  สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษาในการพัฒนาวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังใน
และตางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ ซ่ึงจะนําไปสูความเทาเทียมกันและการยอมรับรวมกัน 

๓.๒.๒ เปาประสงค 
               -  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะชํานาญการ 
ความสามารถในการสรางองคความรู ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
    -  เพื่อขยายวงความรูทางการศึกษา ในลักษณะการสรางเครือขายสูชุมชนอยางตอเน่ือง
และสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อเปนศูนยกลางทางการศึกษาแหงหนึ่งของโลก โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือสนับสนุน 

๓.๒.๓ นโยบาย 
-  ผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะชํานาญการ ความสามารถในการสรางองคความรู 
-  ขยายวงความรูทางการศึกษา ในลักษณะการสรางเครือขายสูชุมชน 

๓.๒.๔ เปาหมายหลัก 
                -  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรฯ ใหมี
คุณภาพ มีทักษะชํานาญการ สอดคลองกับความตองการของสังคม อยางเพียงพอ 

-  ขยายวงความรูทางการศึกษา และการสนับสนุนทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
                -   มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ และมีศักยภาพสูงดานการสอน         
                                 



 
๓.๒.๕เปาหมายหลัก/ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้/เกณฑ/มาตรการหรือกลยุทธ 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย มาตรการ(กลยุทธ) 
-  ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
ป ริ ญ ญ า เ อ ก  แ ล ะ
ประกาศนียบัตรฯ  ให มี
คุณภาพ มีทักษะชํานาญ
การ สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม อยาง
เพียงพอ 
 

เชิงปริมาณ 
-  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 
 
-  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด 
 
-  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
-  ภาวะของการมีงานทํา 

เชิงปริมาณ 
เพิ่มขึ้น ๕% จากปกอน 
 
 
เพิ่มขึ้น ๕% จากปกอน 
 
 
รอยละ ๘๐ 
รอยละ ๙๐ 

-  จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดเปาหมาย
และทิศทางการผลิตบัณฑิตในระยะยาวใหสอดคลองกับปจจัยทรัพยากร ความ
ตองการและความคาดหวังของสังคม 
-  ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค
ตามอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ตามจะเนน
ของแตละสาขาวิชา 
-  พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในดานการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และรวมถึงการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
-  สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย มาตรการ(กลยุทธ) 

-  ขย า ยว งคว าม รู ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนทางวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
-  จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและผาน
การประเมินคุณภาพ 
-  จํานวนหลักสูตรที่เปนความรวมมือ
กับหนวยงานอื่น ๆ 
-  จํานวนผลงานดานตาง ๆ 
 

เชิงปริมาณ 
เพิ่มขึ้น ๒ หลักสูตรจาก
ปกอน 
เพิ่มขึ้น ๒ หลักสูตรจาก
ปกอน 
เพิ่มขึ้น๒ ผลงานจากป
กอน 

-  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สะทอนคุณลักษณที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย 
-  สงเสริมและผลักดันใหเกิดหลักสูตรการจัดการเรียนสอนรวมกับตางประเทศ 
 
-  สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคผลงานดานตาง ๆ  ของนักศึกษาทั้งดานวิชาการ 
วิจัย จริยธรรมคุณธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

-   มี อ า จ า ร ย คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกและตําแหนง
ท า ง วิ ช า ก า ร  แ ล ะ มี
ศักยภาพสูงดานการสอน      

เชิงปริมาณ 
-  จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอก 
 
-  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน 
 
-  จํานวนอาจารย ที่ มี ตําแหนงทาง
วิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 
เพิ่มขึ้น ๕ คนจากปกอน 
 
เพิ่มขึ้น ๕ คนจากปกอน 
 
เพิ่มขึ้น ๕ คนจากปกอน 

-  ใหมีการทบทวนและวิเคราะหสัดสวนอาจารยประจําตอจํานวนนักศึกษาของแต
ละสาขาวิชาและดําเนินการหรือสงเสริมใหสัดสวนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
-  ใหทุนหรือสงเสริมใหอาจารยไดรับทุนเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในและ
ตางประเทศ 
-  สงเสริม ผลักดันและจัดระบบกลไกเพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยอยางเปนรูปธรรม 



 
๓.๓ กลยุทธท่ี ๓ (การวิจัยเพื่อนําไปประยุกตใชและพัฒนาทองถ่ิน)  
      พัฒนาการวิจัยและสรางองคความรูใหกาวหนาทางวิชาการ สอดคลองกับความตองการและ
สรางเครือขายของการเรียนรูท่ีสามารถตอบสนอง ตอการพัฒนาทองถ่ิน โดยการสรางสรรคนวัตกรรม 
รวมถึงการบริหารทรัพยสินทางปญญาใหเปนกลไกรองรับการพิทักษคุมครองการใชประโยชนและการ
พัฒนาตอยอดทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนตอสถาบันและประเทศชาติในระยะยาว 

๓.๓.๑ ประเด็นกลยุทธ 
   -  สนับสนุนการวิจัยท่ีสัมพันธกับทิศทางการพัฒนาการวิจัย ใหมีการประสานงานอยาง
ตอเนื่อง 
   -  ดําเนินการผลิตและพัฒนานักวิจัยรุนใหม ที่มีความรูและประสบการณดานการวิจัย ใน
จํานวนท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมและตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
   -  จัดระบบการบริหารทรัพยสินทางปญญา ใหเปนกลไกรองรับการพิทักษคุมครองการ
ใชประโยชนและการพัฒนาตอยอดทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนตอสถาบันและประเทศชาติ 

๓.๓.๒ เปาประสงค 
   -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัย สรางสรรคองคความรูและภูมิปญญา ใหทันกับ
ความกาวหนาทางวิชาการท้ังดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติได 

๓.๓.๓ นโยบาย 
   -  เพิ่มผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา ประเทศและ
สามารถเผยแพรในระดับสากลได 

-  ผลิตและพัฒนานักวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 
   -  ดําเนินการวิจัยท้ังในดานการเพิ่มองคความรูใหม ความเปนเลิศ การถายทอดเทคโนโลยี 

๓.๓.๔ เปาหมายหลัก 
  -  ผลงานวิจัยท่ีตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม 
   -  ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในวารสาร 
   -  ผลงานสรางสรรค   ผลงานวิจัยท่ีสรางองคความรูใหม   นวัตกรรม  และนําไปสูการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
  



 
๓.๓.๕  เปาหมายหลัก/ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้/เกณฑ/มาตรการหรือกลยุทธ 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย มาตรการ(กลยุทธ) 
-  ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ปญหาของชุมชน สังคม 
 

-  งบประมาณและทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
 
-  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปสูการ
แกไขปญหาการพัฒนาสังคม 
-  จํานวนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงขึ้น 

เพิ่มขึ้น ๕% จากปกอน 
 
 
เพิ่มขึ้น ๒เรื่องจากปกอน 
 
เพิ่มขึ้น ๕ คนจากปกอน 

-  พัฒนาโครงสราง ระบบบริหารจัดการการวิจัย เพื่อสรางและพัฒนาผลงานวิจัย 
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน 
-  พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการใหทุนวิจัย 
-  พัฒนาเครือขายและพันธมิตรความรวมมือกับหนวยงานภายใน ภายนอกและ
ตางประเทศ 
-  สรางและพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่อง 

-  ผลงานวิจัยที่เผยแพรใน
วารสาร 

-  จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ตออาจารยประจํา 
-  จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางถึง 
 

เพิ่มขึ้น ๕ เรื่องจากปกอน 
 
จํ า น ว น ๓ เ รื่ อ ง ข อ ง
ผลงานวิจัยที่ได รับการ
ตีพิมพ 

-  สงเสริมการทําและเผยแพรผลงานวิจัยที่สรางสรรคใหเปนประโยชนตอการ
แกปญหาของชุมชน 
-  สรางกลไกในการสงเสริมใหนักวิจัยสามารถทําโครงการวิจัย เขียนบทความวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อตีพิมพในวารสาร 
 

-  ผ ล ง า นส ร า ง ส ร ร ค 
ผลงานวิ จั ย ที่สร างองค
ความรู  นวัตกรรม  และ
นําไปสูการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 

-  จํ านวนงานวิ จั ย ที่ ได รับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การจด
ลิขสิทธ 

เพิ่มขึ้น ๒ เรื่อง -  สงเสริมใหมีการทําวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย การสรางนวัตกรรมเพื่อไปสูการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 



 
๓.๔ กลยุทธท่ี ๔ (การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม) 
                ดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกรดานศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหมีการผสมผสาน กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานอ่ืน ๆ  อาทิ การเรียนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม งานวิจัย เปน
ตน โดยมุงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและเพ่ิมบทบาทของมหาวิทยาลัย ในขอบเขตท่ีกวางขวางยิ่งข้ึนอยาง
เปนรูปธรรม 

๓.๔.๑ ประเด็นกลยุทธ 
   -  สงเสริมการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหคนไทยเห็นคุณคาและตระหนักถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือนําไปสูการสืบสานและสรางสรรค 
   -  สรางสํานึกและขีดความสามารถใหแกชุมชนและทองถ่ินใหมีสวนรวมในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและจัดการส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงประโยชนของชุมชนและทองถ่ินเปน
หลัก 
  -  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและสนองตามพระราชดําริ 
 ๓.๔.๒ เปาประสงค 
   -  เพื่อสงเสริมสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเห็นคุณคามรดก 
วัฒนธรรมไทย สามารถอนุรักษศิลปะและสืบสานวัฒนธรรมไทยใหยั่งยืนตลอดไป 
 ๓.๔.๓ นโยบาย 
   -  สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
   -  พัฒนาองคกรและทรัพยากร เพื่อกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมใหมีความหลากหลายและ
สามารถมีบทบาทในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ๓.๔.๔ เปาหมายหลัก 
  -  ผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดจากการบูรณาการการเรียนการ
สอน และการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน 
   
  
 
 



 
๓.๔.๕ เปาหมายหลัก/ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้/เกณฑ/มาตรการหรือกลยุทธ 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย มาตรการ(กลยุทธ) 
-  ผลงานดานศิลปะและ
วั ฒนธรรม  ภู มิ ป ญญา
ทองถิ่นที่ไดจากการบูรณา
การการเรียนการสอน และ
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ และชุมชน 

-  จํานวนผลงานในการอนุรักษ พัฒนา
แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง เ อ ก ลั ก ษ ณ
ศิลปวัฒนธรรม 
-  จํานวนผลงานหรือโครงการทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหรือไดรับ
รางวัล 

จํานวนผลงาน ๕ เรื่องตอ
ป 
 
ไมนอยกวา ๑ผลงานตอป 

-  จัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
-  กําหนดมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมใหมีผลงานเปนยอมรับใน
ระดับชาติ 
-  สรางความเขมแข็งใหกับสํานักศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถสรางผลงาน
ทางดานทํานุบํารุง เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
 



 
๓.๕ กลยุทธท่ี ๕ (การบริการวิชาการแกชุมชน) 
                ดําเนินการขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสูชุมชน ใหสามารถไดรับ
ประโยชนจากการศึกษา ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษาสภาพแวดลอม อันเกิด
จากการรวมสรางและใชประโยชนจากสังคมแหงการเรียนรู ตลอดจนสามารถช้ีนําและเปนท่ีพึ่งของชุมชน
ได 

๓.๕.๑ ประเด็นกลยุทธ 
   -  วางแผนจัดเตรียมความรูและทักษะท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพของผูเรียน ท่ีเปนการสราง
อาชีพ มีความรักทองถ่ินและรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหยั่งยืน 
   -  พัฒนานวัตกรรมการใหบริการทางวิชาการและฝกอบรมท่ีมีความหลากหลายตาม
สภาพแวดลอมทรัพยากร และความตองการที่แตกตางกันของชุมชนและทองถ่ิน 
 ๓.๕.๒ เปาประสงค 
   -  เพื่อกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางการบริการวิชาการแก
ชุมชน อันจะทําใหสามารถพึ่งตนเองและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตการงาน และรักษาสมดุลของ
สภาพแวดลอมในทองถ่ินได 
 ๓.๕.๓ นโยบาย 
   -  พัฒนางานบริการวิชาการ ใหมีความหลากหลายและตอเนื่องบนพื้นฐานขององค
ความรู 
   -  มุงรับผิดชอบ ดูแล รวมมือ แกไข และสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
 ๓.๕.๔ เปาหมายหลัก 
  -  ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน 
   -  ผลงานบริการวิชาการท่ีเปนชุมชนตนแบบ โดยใชหลักการมีสวนรวมและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

๓.๕.๕ เปาหมายหลัก/ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้/เกณฑ/มาตรการหรือกลยุทธ 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย มาตรการ(กลยุทธ) 
-  ผลงานบริการวิชาการที่
เ กิ ด จ า กค ว าม ร ว ม มื อ
ระหว างมหาวิทยาลัยฯ 
และชุมชน 

-  จํานวนโครงการที่เกิดจากความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยฯ และ
ชุมชน 

จํานวนโครงการบริการ
วิชาการ ๕๐ เรื่อง 
 

-  จัดทําแผนการบริการวิชาการแกชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
-  สงเสริมการจัดการฝกอบรม ตามหลักสูตรเฉพาะดาน เพื่อประสานความ
รวมมือของมหาวิทยาลัยฯ ชุมชน 
-  มีกระบวนการบูรณาการ การบริการวิชาการแกชุมชนกับการเรียนการสอน 
การวิจัย 
-  มีการประเมินผลการบริการวิชาการแกชุมชนพรอมกับนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแกไข 

-  ผลงานบริการวิชาการที่
เปนชุมชนตนแบบ โดยใช
หลักการมีสวนรวมและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-  จํานวนชุมชน ชุมชนอยางนอย๕ ชุมชน -  ดําเนินโครงการเพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมชุมชนของการมีสวนรวมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  พัฒนากระบวนการ การใหบริการวิชาการแกชุมชนและการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อใหการบริการวิชาการแกชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 


