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งานแผนและงบประมาณ  
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



ข 
 

ค าน า 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการมี
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน พร้อมทั้งปรับพันธกิจ และการด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางให้สาขาวิชาด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส าเร็จได้เป็นอย่างดี  
   
     รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ 
      ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
     ค าน า  ก 

สารบัญ  ข 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

 ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 
 ปรัชญา ๓ 
 คติพจน์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 

 ปณิธาน ๓ 

 เอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิต ๓ 

 วิสัยทัศน์ ๓ 

 พันธกิจ ๓ 

 ค่านิยมร่วม ๔ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  ๔ 

บทที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ

การพัฒนาท้องถิ่น 
๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การ
วิจัย และนวัตกรรม 

๗ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

๙ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๑๒ 

บทที่ ๓ รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๓ 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑๓ 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนา
ครู การวิจัย และนวัตกรรม 

๑๖ 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบน
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

๑๗ 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๒๕ 

 



ง 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
บทที่ ๔ การควบคุม ติดตาม และก ากับให้เป็นไปตามยุทศาสตร์ ๓๑ 

ภาคผนวก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์  ๓๔ 
 



๑ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปรับปรุงให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  มาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๑. ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  ซึ่งพัฒนามาจากหมวดวิทยาศาสตร์ เมื่อยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี 
พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครู  บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ. สูง) ใช้เวลาเรียน ๒ ปี 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท าให้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาสามารถเปิดสอนได้ในระดับปริญญาตรีและบริหารงานภายใต้สภาการฝึกหัดครู โดยมีอธิการ
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในวิทยาลัย มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเป็นคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์ เปิด
สอนหลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราช
ภัฏ” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็น “คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ต าแหน่งผู้บริหารคณะเปลี่ยนจาก “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” ต าแหน่งผู้บริหาร
สถาบันเปลี่ยนจาก “อธิการ” เป็น “อธิการบดี” 

จวบจนในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏทั้ง ๔๑ พระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า “โดยที่เป็นการ
สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗”  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้างการบริหารโดยแบ่งตามภาควิชา ดังภาพที่ ๑ 



๒ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ดังภาพที่ ๑  โครงสร้างการบริหารโดยแบง่ตามภาควิชา 



๓ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 

๑. ปรัชญา 
สร้างสรรค์งานวิจัย ใส่ใจเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

 
๒. ปณิธาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้าง
คุณภาพการศึกษา พัฒนาการวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม สุขภาพอนามัยที่ดี มีทักษะทางวิชาการ ทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
๓. เอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 

๔. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพและการสื่อสาร ปรับตัวได้ในสังคมแห่งการ

เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพและจิตส านึกสาธารณะ 
๕. วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ และสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

 
๖. พันธกิจ 

๑) พัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
๒) สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม 
๓) วิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
๔) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้
๕) ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 
๖) บริหารจัดการคณะด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 
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๗. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) 
๑) มีจ านวนอาจารย์มาก และมีความหลากหลายของศาสตร์ ความเชี่ยวชาญที่

หลากหลาย 
๒) จ านวนอาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการจ านวนมาก 
๓) มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 
๔) ท าเลที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา 
๕) ค่าเทอมไม่แพง 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๑) จ านวนนักศึกษาน้อย 
๒) งบประมาณที่ถูกจัดสรรน้อยตามจ านวนนักศึกษา 
๓) จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือความเหมาะสมใน

การจัดการเรียนการสอน 
๔) ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร 
๕) จ านวนงานวิจัยต่อกับจ านวนอาจารย์น้อยกว่าเกณฑ ์
๖) อาจารย์ท างานธุรการมากไม่สอดคล้องกับคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน และ

งานวิจัย  
 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก 
โอกาส  (Opportunities) 

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รัชกาลที่ ๑๐ 
๒) ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 
๓) หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
๔) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน และต่างประเทศ 

อุปสรรค  (Threats) 
๑) จ านวนประชากรเกิดน้อย 
๒) เด็กต้องท างาน จึงขาดการศึกษาต่อ 
๓) มีอัตราการแข่งขันสูง 
๔) สิ่งอบายมุกเยอะบริเวณรอบข้างมหาวิทยาลัยจ านวนมาก 
๕) สภาพพื้นทีร่อบข้างมหาวิทยาลัยแออัด บรรยากาศไม่น่าเรียน 



๕ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

บทที่ ๒ 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดท ายุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วยทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัต 

ลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย กลยุทธ์  และตัวชี้วัด ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสมัพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นรับการพิจารณา 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน 

และท้องถิ่นในรูปแบบการบริการแบบเกิดรายได ้
๒. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อม และศักยภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการ 

โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๓. มีการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
 
 
 
 
 



๖ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๐) (๒๕๖๑) 

๑  โครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

N/A N/A ≥๑ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๒ จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพหรือ
ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน 

"จ านวน
วิสาหกิจ 

N/A N/A ≥๑ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๓ จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
มูลค่า 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ 

N/A N/A ≥๓ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสมัพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นรับการพิจารณา 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสืบสานโครงการแนวทางพระราชด าริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนว

พระราชด าริให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน 
  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๐) (๒๕๖๑) 

๑  จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ มา
บูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

จ านวน
โครงการ 

N/A N/A ≥๑ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

  



๗ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลติและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 

เป้าหมาย 
๑. การผลิตครู ระบบปิด/ระบบเปิด 
๒. การพัฒนาศักยภาพคร ู
๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตครูและพัฒนาครู 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
(ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สนับสนุนให้ทุหหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ควบคุม

ก ากับการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสุตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๐) (๒๕๖๑) 

๑  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ N/A N/A ≥๕๕ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

  
 



๘ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่ม ี                    
          อัตลกัษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลศิ 

 
เป้าหมาย 
     ๑. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
     ๒. การพัฒนาอาจารย์ 
     ๓. คุณภาพบัณฑิต 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

 
แนวทางการด าเนินงาน  

๑. สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

๒. ส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หรือ 
องค์กรวิชาชีพ 

๒. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์  
และผลงานอื่นๆ และเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๐) (๒๕๖๑) 

๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based 
Education) 

ร้อยละ N/A N/A ≥๘๐ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๒ ร้อยละหลักสูตรที่ ผ่ านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ N/A N/A ≥๘๐ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๓ จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ 

ผลงาน N/A N/A ≥๒๐ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๔ จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
ผลงานที่ ไ ด้ รั บ ร า งวั ล ในระดั บชาติ หรื อ
นานาชาต ิ

ผลงาน N/A N/A ≥๓ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 



๙ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

แนวทางการด าเนนิงาน 
๑. วางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทาง 
    วิชาชีพให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
๓. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทาง 
    วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน 
    สร้างสรรค ์และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๐) (๒๕๖๑) 

๑. อาจารย์ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ร้อยละ N/A ≥๘๐ ≥๘๐ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๒ อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมใน
วิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ร้อยละ N/A ≥๘๐ ≥๘๐ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๓ 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ≥๒๓ ≥๒๓.๘๓ ≥๓๐ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ ปริญญา
เอก 

ร้อยละ ≥๒๕ ≥๒๕ ≥๓๐ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ ≥๒๕ ≥๒๕ ≥๒๕ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
หมายเหตุ:  

๑. อาจารย์ หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได ้

๒. ผลงานทางวิชาการ  หมายถึง ผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ที่จ าแนกตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) 
มี ๔ กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่ม  ๑  งานวจิัย 
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประกอบด้วย ๑) ผลงานวิชาการเพื่อ

อุตสาหกรรม ๒) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้                  
๓) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ๔) กรณีศึกษา (Case Study)               



๑๐ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

๕) งานแปล ๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ
เดียวกัน ๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘) ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ๙) สิทธบิัตร ๑๐) ซอฟตแ์วร ์ 

กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 
กลุ่ม ๔ ประกอบด้วย ๑) ต ารา ๒) หนังสือ ๓) บทความทางวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนา
ความร่วมมือทางการวิจยัอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนนิงาน 

๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย 
    ที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับ 

คณะและมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๐) (๒๕๖๑) 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 
๑๓ ≥๑๕ ≥๑๕ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

๒ ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่นระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ อ จ านวน โครงการวิ จั ย  ( ใน
ปีงบประมาณย้อนหลัง 1 ปี)  

ร้อยละ 

๗๐ ≥๗๓ ≥๗๕ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๓ จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการ
เ ผยแพร่ ผ ล ง านวิ จั ย  ก า รแสด งผล ง าน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิ

เครือข่าย 

N/A N/A ≥๑ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
               แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท า หน้าที่
ควบคุมก ากับการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 



๑๑ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

๓. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

๔. ก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ 
ก าหนด 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให ้
    นิสิตมอีัตลกัษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 
๗. สร้างกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุค

ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๐) (๒๕๖๑) 

๑. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ร้อยละ 
≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า สร้าง
งานเองได้ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 
≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

๓ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

ร้อยละ 
๓๐.๙๗ ≥๓๒ ≥๓๓ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

๔ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัต
ลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 
≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
๕ ระดับพฤติกรรมการมี จิ ตสาธารณะของ

นักศึกษา 
ระดับ 

≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๖ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการใช้
ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21 

ระดับ 
N/A ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 



๑๒ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูค่วามเป็นเลศิ 
 

เป้าหมาย 
๑. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 
๒. ระบบฐานข้อมูล 
๓. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๔. พัฒนาเครือข่าย 
๕. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

 
แนวทางการด าเนนิงาน 

๑. พัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  
อย่างคุ้มค่าสนับสนุน สร้างเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

๒. พัฒนา การให้บริการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
เอื้อต่อการเรียนรู ้
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (๒๕๖๐) (๒๕๖๑) 

๑ ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ และการปรับปรุ งภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม  

ร้อยละ ≥๗๖.๙๖ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๒ ร้อยละความพึ งพอใจของนักศึ กษาและ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการสิ่ง
สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥๘๐.๗๐ ≥๘๐ ≥๘๐ - คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 



๑๓ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

บทที่ ๓  
รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสมัพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  
๒. จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน 
๓. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า 
 
มีรายละเอียด ดังนี ้

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
              พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในฐานะ
ที่เป็นที่พึ่งของ ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในด้านวิชาการหรือการ พัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การ
บริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา 
หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี  ๒ ประเภท คือ ๑) 
การพัฒนาการ เรียนการสอน ๒) การพัฒนาการวิจัย โดยการประเมินตัวชี้วัดนี้ต้องมีโครงการทั้งสอง
ประเภท ทั้งนี้ในแต่ละ โครงการไม่จ าเป็นต้องมีทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ ประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

 



๑๔ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

ฃ ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

สถาบันการศึกษามีภารกิจในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนใน รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านการออกแบบ และการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ มีมาตรฐาน อันจะน าไปสู ่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปะท้องถิ ่น การ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในชุมชน  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ 
              เข้มแข็งของชุมชน 
 
 ตัวชี้วัด 

  ๑.  จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ มาบูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ มาบูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนา 
              ท้องถิ่นให้มีความ เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 โครงการตามแนวพระราชด าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม
วงศานุวงศ์ ได้ทรง เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่ง
น้ าที่ดินท ากิน ขาดความรู้ในการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการพัฒนา
ด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการ
และสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมทั้งได้พระราชทาน แนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผู้ประสบ ความทุกข์ยาก  
ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถงึมือราษฎร 
โดยตรงเป็นเบือ้งแรก ให้สามารถพึง่พาตนเองได้อย่าง “พออยู่  พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู
พื้นฐานไว้ส าหรับ“ความกินดี อยู่ดี  ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงควร มีพันธกิจส าคัญในการส่งเสริมและสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริและศาสตร์พระราชา โดยการจัดโครงการหรือ กิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ลงพื้นที่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการ ของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  
              (ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
               สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศ

ภายใน ๑ ปี      
                                                                                                                                                        

มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศ 
               ภายใน ๑ ปี      
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 แม้ว่าเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตครูที่ส าคัญประการหนึ่งคือการเข้าสู่อ าชีพครู ซึ่งหมายถึง
การปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับชั้น แต่การจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตนั้น นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและฝึกทักษะในเนื้อหา
วิชาเอก ซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพอื่นๆ ด้วย แต่ควรจะเป็นอาชีพที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียน 
 
สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่มี 
งานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา 
วิชาทั้งในและตา่งประเทศ 
ภายใน ๑ ปี 

= 

จ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศกึษาในช่วงงบประมาณ
นั้นและมีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทั้งในและ

ต่างประเทศภายใน ๑ ปี      × ๑๐๐ 
จ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศกึษาตามก าหนดของ

หลักสูตรในช่วงปีงบประมาณนัน้ทั้งหมด 
    
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดให้ร้อยละ ๕๕  ได้ระดับคะแนน ๕ 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี                     
 อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตอบสนองต่อ   
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

 
ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น) 

๑. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital 
Based Education) 

๒. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
๓. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๔. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
 

มีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based 

Education) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้สอนและผู้ เรียน น าสื่อออนไลน์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ข้อเขียน ข่าว บทความ ภาพ เพลง 
ภาพยนตร์ บทเรียนต่างๆ เป็นต้น มาใช้เป็น สื่อการสอนร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่มผู้เรียนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านในการ สะท้อนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมมือ
กันในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดด้านเวลา สถานที่ และรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่ง ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
และสนับสนุนกระบวนการค้นคว้าความรู้ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ การส่งต่อความรู้และถ่ายโอน ความรู้ 
และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนตามที่กล่าวไว้ 
 
สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ

ออนไลน์ 
= 

จ านวนหลักสูตรที่มกีารจดั 
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อดจิติอล × ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทัง้หมด 

 
 



๑๘ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีนวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานที่ได้รับการ

เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศและหลักสูตร
ก าลังพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
               ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  
 พันธกิจส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะ ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยผลการด าเนินการของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะสามารถ
สะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหลักสูตรความเป็นเลิศซึ่งเป็น
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้เป็น หลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผลการประกัน คุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละของหลักสูตร 
ที่ผ่านเกณฑก์ารประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
= 

จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศทั้งหมด 
× ๑๐๐ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
              หรือนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติในการสร้างความเป็นเลิศ โดยการผลักดันให้
นักศึกษาที่มี ความสามารถที่เหมาะสม ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานใน
ศาสตร์ของตน โดยน าไป เผยแพร่หรือน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ จะเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้าน วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 

 



๑๙ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ 
               นานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงาน
ในศาสตร์ของตน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแนะน าปรับปรุงผลงานของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติ
ด้านความเป็นเลิศ และผลักดัน ให้นักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื่อสั่งสมประสบการณ์และแสดง ศักยภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ สริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

ตัวชี้วัด 
      ๑.  อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยปละสองครั้ง 
     ๒.  อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
     ๓.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหนง่ ทางวิชาการ 
     ๔.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
      ๕.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ 
          ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
 
มีรายละเอียด ดังนี ้

 
ตัวชี้วัดที่ ๑  อาจารย์ได้รบัการส่งเสริมใหเ้ข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยปละสองครัง้ 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาได้รับนโยบายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
จากรัฐบาล ซึ่งได้ ให้นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มตาม ศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและ ก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป โดย มหาวิทยาลัยได้มีการการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน การจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอีกทางหน่ึงด้วย 

 



๒๐ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ 
การส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนา 

ทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อย ปีละ
สองครั้ง 

= 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
๒ ครั้ง/ป ี

× ๑๐๐ 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒  อาจารย์ได้รบัการส่งเสริมใหเ้ข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละ 
                สองครั้ง 
  
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้อง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคณาจารย์มีบทบาทส าคัญในการสร้างองค์
ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ การพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การอบรม
ในวิชาชีพเฉพาะของตนถือเป็นกลไกหนึ่งในการ พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
สูตรการค านวณ : 
 
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ 
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมใน 

วิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อย  
ปีละสองครั้ง 

= 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการสง่เสริมให้เข้ารับการอบรม
ในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างนอ้ยปีละสองครั้ง 

× ๑๐๐ 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบัน ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อน าไปใช้ในการเรียน การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทั้งหมด 



๒๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวฒุิระดับปริญญาเอก 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความ ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัย  เพื่อการติดตามความก้าวหน้า ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึง
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ที่ตรงหรือ สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 
สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาเอก 

= 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาเอก × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนีอ้าจใช้คุณวุฒิอืน่เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณี
ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ  ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ นักวิจัย 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๕  ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ 

       การตีพิมพ์ เผยแพร่ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ในศาสตร์ของตน โดยน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ สร้าง
ประสบการณ์ และแสดงถึงความก้าวหน้า ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 



๒๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทาง
วิชาการผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ การตีพิมพ์

เผยแพร ่

= 

จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารยท์ั้งหมด 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนา

ความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอก สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
๒. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้ง

ในระดับ ชุมชน ท้องถิ่นระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ใน
ปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี)  

๓. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และ นวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ
 

มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอก สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

ปัจจัยส าคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุนให้ เกิ ดการผลิตงานวิจั ยหรืองานสร้ างสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย และแสวงหาทุนสนับสนุนที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
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สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย 

= 
จ านวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัทุน

สนบัสนุนทั้งจากภายในและภายนอก × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารยแ์ละนักวิจัย 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้  
              ทั้งใน ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย 
              (ในปีงบประมาณ ย้อนหลัง ๑ ปี) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หน่วยงาน การด าเนินการ
ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง การ
เปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ ตีพิมพ์ จ านวนผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
หรืออ้างอิงทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากภายนอกสถาบันที่เป็น เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal citation 
Index Center (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล ISI  Web of Science (Science Citation Index  Expand, Social Sciences Citation 
Index,  Art and Humanities Citation Index)  หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ หรือ

อ้างอิง หรือน าไปใช้ทัง้ใน ระดับชุมชน 
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติต่อจ านวน โครงการวจิัย 

= 

จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้งใน

ระดับชุมชน ทอ้งถิ่น ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ × ๑๐๐ 

จ านวนโครงการวิจัย 

 
 
ตัวชี้วัดที่  ๓ จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงาน

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสะท้อนความมีศักยภาพด้านการวิจัย ซึ่งหนึ่งในพันธกิจนั้นก็คือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผล งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้วยการจัดหา  สนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ ในการแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อ
เผยแพร่ผลงานดังกล่าวทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยเครือข่าย การวิจัยเป็นเครือข่ายที่
มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเอกชนเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการจัด กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ การวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ 
การจัดประชุมวิชาการหรือการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกในเครือข่ายรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 
 นอกจากนี้จ านวนเวทีของการวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เครือข่าย
ความร่วมมือในการ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพในการสร้าง ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้ง ระดับชาติและนานาชาต ิ
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะแลเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้อง
ตาอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาลัย 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาต ิ

๒. ร้อยละขงผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปีหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

      ๔.  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๕.  ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 
  ๖.   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
 
มีรายละเอียด ดังนี ้

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดม 
                 ศึกษาแห่งชาต ิ
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัย
จะต้องผลิต ก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงต้องมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยก าหนดกรอบการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualiftions Framework for Higher Education: TQF)  ซึ่งได้มี
การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร ก าหนดไว้ใน มคอ. ๒ ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๖) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน 
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

 
สูตรการค านวณ : 
 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

× ๑๐๐ 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมนิทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมาแปลงเป็นค่าร้อยละ โดยให้คะแนน ๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าสรา้งงานเองได ้หรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปีหลัง
ส าเร็จ การศึกษา 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

การมีงานท า การสร้างงานเอง หรือการศึกษาต่อ เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจาก
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรวิชาชีพ มุ่งเน้นการเตรียมก าลังคนที่มี
คุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยพิจารณาจาก
การมีงานท า การสร้างงานเอง หรือการศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบ
กับผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

 
สูตรการค านวณ : 
 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้
งานท าสร้างงานเองได้ หรือศกึษา

ต่อ ภายใน ๑ ปหีลังส าเร็จ
การศึกษา 

= 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จ 

× ๑๐๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  การค านวณค่าร้อยละไม่น าบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มงีานท าแล้วแต่ 
       ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของนักศึกษาทีส่อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษ 

      ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

การสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการ ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น นักศึกษา
และบัณฑิตครูจะต้องมี ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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สูตรการค านวณ : 
 
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผา่น 

เกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบความรู ้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

โครงการตามอัตลักษณ์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ๓ ประการ 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา อันได้แก่ ๑) จิตสาธารณะ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
ความร่วมมือ การท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันแสดงถึงความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ อดทน เพื่อลดปัญหาที่ เกิดขึ้นในสังคมอันเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ กิจกรรม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะ สมบัติ การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็น
การรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ๒) ทักษะสื่อสารดี หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริม
ความสามารถการใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และถูกต้องตามกาลเทศะ 
ตลอดจนสามารถใช้ทักษะเทคโนโลยี การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) มีความ เป็นไทย หมายถึง 
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความรักภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยมีความกตัญญู 
กตเวทีการแสดงออกแบบไทยด้านกิริยามารยาท แต่งกาย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสากลบน
พืน้ฐานความ เป็นไทย 

 
สูตรการค านวณ : 

๑. ด้านจิตสาธารณะ 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม 
โครงการในด้านจิตสาธารณะ 

= 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านจิตสาธารณะ 

× ๑๐๐ จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ 
ด้านจิตสาธารณะ 

 
๒. ด้านทักษะสื่อสารดี 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม 
โครงการในด้านทักษะส่ือสารดี 

= 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านทักษะสื่อสารดี 

× ๑๐๐ จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ 
ด้านทักษะสื่อสารด ี

 



๒๘ 
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๓. มีความเป็นไทย 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม 
โครงการในด้านมีความเป็นไทย 

= 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านมีความเป็น
ไทย 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมายโครงการ 

ด้านมีความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕  ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ หมายถึง การใช้สาธารณะสมบัติอย่างรับผิดชอบ และการ
เคารพสิทธิใน การใช้สาธารณะสมบัติของผู้อื่น รวมถึงมีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตัวอย่างการมีจิตสาธารณะ เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การ
รักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัดพลังงาน และการรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 

 
ระดับ ๕ หมายถึง เคยเป็นประจ า(มากกว่า ๓ ครั้งต่อเดือน), เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียง 
มากที่สุด  
ระดับ ๔ หมายถึง เคยค่อนข้างบ่อย(ประมาณ ๓ ครั้งต่อเดือน), เห็นด้วย หรือใกล้เคียง
ค่อนข้างมาก  
ระดับ ๓ หมายถึง เคยปานกลาง(ประมาณ ๒ ครั้งต่อเดือน), ไม่แน่ใจ 
ระดับ ๒ หมายถึง เคยค่อนข้างน้อย(ประมาณ ๑ ครั้งต่อเดือน), ไม่เห็นด้วย หรือใกล้เคียง 
ค่อนข้างน้อย  
ระดับ ๑ หมายถึง ไม่เคย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือใกล้เคียงน้อยที่สุด 

 
สูตรการค านวณ : 
 

ระดับพฤติกรรมการมีจติสาธารณะ 
ของนักศึกษา 

= 

ผลรวมของระดบัการมีจติสาธารณะที่ได้จากการ
ประเมินตนเองของนักศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา ผู้ใช้

บัณฑิต × ๑๐๐ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตด้านทักษะการใชช้ีวิตและอาชพีในยคุศตวรรษที่  

       ๒๑ 
 

ค าอธบิายตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัย

จะต้องผลิต ก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงต้องมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยก าหนดกรอบการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualiftions Framework for Higher Education: TQF)  มุ่งเน้น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านทักษะด้านชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ทักษะสังคมเพื่อการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนา
ทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี ้
สูตรการค านวณ : 
 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมนิทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมาแปลงเป็นค่าร้อยละ โดยให้คะแนน ๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

      ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 
 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการดา้นอาคารสถานที่ และการปรับปรุงภูมิทัศน์  

สภาพแวดล้อม 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรและผู้มีสวนได้ส่วนเสียในการบริการสิ่ง 

สนับสนุนสื่อ การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
 
มีรายละเอียด ดังนี ้
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อม 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หมายถึง การวางแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์บรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน รวมถึงการขยายพื้นที่
โดยการพัฒนาวิทยาเขตหรือบริเวณ อื่นๆ เพิ่มจากพื้นที่เดิมที่มีอยู่ ท าให้เกิดมิติใหม่ทางการศึกษา 
และเพื่อเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ : 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

= 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

 
จ านวนผู้ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการดา้นอาคารสถานที่และการ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคา่เป็นร้อยละ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ 

     สิ่งสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 
  การบริการสิ่งสนับสนุนสื่อการเรียนรู้หมายถึง การด าเนินการให้บริการและอ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับด้ านอาคารสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยสื่อการเรียนรู้ตา่ง ๆ เพื่อ สร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู ้
 
สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย 
 

= 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

 
จ านวนผู้ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการบริการ สิ่งสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงคา่เป็นร้อยละ 



๓๑ 
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บทที่ ๔ 
การควบคุม ติดตาม และก ากับให้เป็นไปตามยุทธศาสตร ์

 
หลังจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

และได้น าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จ าเป็นต้องมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการด าเนินการตามแผน 
และเป็นการผลักดันและเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงานตามโครงการ/แผนงานต่างๆ  ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ดังน้ี 
 
๑. การวัดผลการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มีการจัดท า
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติใน ๔ มิติ ประกอบด้วย มิติ
ด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพมิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยแต่ละมิติจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 
๒. การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มี
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือเรียกว่ารายงานประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ



๓๒ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มหาชน)” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุกรอบ ๕ ปี 
นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
๓. การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 

เป็นการประเมินด้านความส าเร็จของแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 
๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
๔. การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการก ากับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องโดย 

๑. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเข้ามาติดตามตรวจสอบและประเมินผล
งานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงเช่นกัน เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการขององค์กร 

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยติดตามอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี เพ่ือทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ให้
มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ ์
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