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คาํนํา 
 

การวางแผน คือ การพิจารณาและกาํหนดแนวทางปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการของหน่วยงาน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบนัและอนาคต เป็นการ
คาดการณ์ส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน เพื่อพิจารณากาํหนดแนวทางการปฏิบติังานให้มีรากฐานการ
ตดัสินใจตามวตัถุประสงค ์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใชดุ้ลพินิจ และตดัสินใจ เป็น
แนวทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด โดยผา่นกระบวนการคิดก่อนทาํ 

ฉะนั้นจึงสามารถกล่าวไดว้่า การวางแผน คือ ความพยายามในการทาํงานท่ีเป็นระบบ 
เพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด สาํหรับอนาคตเพ่ือให้ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี
บรรลุผลท่ีมุ่งหวงัไว ้นอกจากนั้นการวางแผนยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการส่ือสาร ให้กบัทุก
หน่วยงานภายใน เพื่อให้ทราบทิศทางของหน่วยงานเกิดการประสานงานกนัและทาํงานอย่าง
เป็นทีมตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้ อนัจะก่อให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
แผนกลยทุธ์ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ฉบบัน้ีข้ึน ซ่ึงมีประเด็นยทุธศาสตร์ 6 ประเด็นยทุธศาสตร์ 
จาํนวนกลยทุธ์ 16 กลยทุธ์ และตวัช้ีวดั 30 ตวัช้ีวดั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรีและเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ตลอดจน
วางแผนพฒันาดา้นอ่ืนๆ เช่น การพฒันาดา้นกายภาพและเทคโนโลยี การพฒันากาํลงัคนท่ี
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมการพฒันามหาวิทยาลยั ซ่ึงจะส่งผลใหผู้บ้ริหาร บุคลากร
ทุกระดบัภายในคณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการดาํเนินงานดา้น
ต่างๆ ของมหาวิทยาลยั และนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลชดัเจนในทิศทางเดียวกนั 
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1 | มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

บทที ่1  
กรอบแนวคดิของการพฒันามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) 
 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2550  
หมวดท่ี 1 มาตรา 8 สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทาํการสอนทาํการวิจยัใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมและทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวฒันธรรมของชาติ 

อย่างไรก็ตามสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์รายรอบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองหลายประการทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรดา้นเทคโนโลยดีา้นพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมดา้นตลาดแรงงานและด้านประชาคมอาเซียนปัจจยัต่างๆ 
เหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัไม่มากก็น้อยดงันั้นการดาํเนินการให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง ปณิธานและวิสัยทศัน์ให้ประสบผลสาํเร็จนั้นมหาวิทยาลยัจึงเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ตอ้งมีการวางทิศทางท่ีจะกา้วต่อไปในอนาคตให้เห็นอย่างชดัเจนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของ
สงัคมและโลกท่ีเปล่ียนไป 

จากเหตุผลความจาํเป็นดงัท่ีกล่าวมหาวิทยาลยัจึงไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) 
ข้ึนซ่ึงเป็นแผนระยะยาวฉบบัแรกรวมทั้งมีการจดัทาํ แผนกลยทุธ์ 3 ปี พร้อมกนัไปดว้ยกนัซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็น
ความเช่ือมโยงและการถ่ายทอดแผนมหาวิทยาลยัจากระยะยาวสู่แผนระยะกลางในระยะ 3 ปีแรกจึงนบัเป็น
ความทา้ทายของมหาวิทยาลยัอย่างสําคญัท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งอาศยัทีมผูบ้ริหารบุคลากรทุกฝ่ายทั้งสายวิชาการ
บุคลากรสายสนบัสนุน 
 ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์เพื่อพฒันามหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2569) มหาวิทยาลยัไดน้าํเคร่ืองมือในการจดัการสมยัใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ขององคก์ร โดยการพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่าง
รอบดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ SWOT Analysis การให้ความสาํคญัต่อการกาํหนดคุณค่าของมหาวิทยาลยั 
วฒันธรรมองคก์รท่ีทุกส่วนจะตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนันาํพาองคก์รน้ีไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ให้ไดใ้นท่ีสุด 
ตามประเด็นยทุธศาสตร์ และเป้าประสงค ์ท่ีมีการกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ความสาํคญักบั
การกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จ Corporate KPI ท่ีแบ่งเป้าหมายเป็น 3 ระยะๆ เพื่อใชว้ดัความสาํเร็จของแผน 
ผา่นแผนกลยทุธ์ 3 ปี และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบติัการประจาํปี ตามลาํดบั 
 
 
 



 แผนยทุธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) 

2 | มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหม้หาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี มีแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 -2569) ท่ีมีทิศ

ทางการพฒันาสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัท่ี 2 (2551-2565) และทิศทางแนวโนม้
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศท่ีเนน้การสร้างดุลยภาพระหวา่งการแข่งขนัและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2. เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการถ่ายทอดจากแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว 10 ปีไปสู่แผนกลยทุธ์ ระยะ 5 ปี
รวมทั้งแผนปฏิบติัการประจาํปีของมหาวิทยาลยั 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลยัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเท่าทนับรรลุวิสยัทศัน์และเกิดความยัง่ยนืสืบไป 

4. เพื่อให้ผูบ้ริหารใชเ้ป็นแผนแม่บทในการวางนโยบายมาตรการในการบริหารมหาวิทยาลยัให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไว ้

5. เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทาํความเขา้ใจถึงทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลยัในอนาคตเพ่ือให้
ทุกหน่วยงานเร่งพฒันา/ปรับปรุงร่วมมือร่วมใจกนัพฒันามหาวิทยาลยัให้บรรลุวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั
ต่อไป 
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3 | มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ข้อมูลพืน้ฐานของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 
ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

เดิมมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เป็น “วิทยาลยักรุงเทพธนบุรี” ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 
พ.ศ. 2545 โดย นายชวลิต เบ็ญจาธิกุล เป็นผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้ง ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและมีความ
มุ่งมัน่ในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประเทศ และมีสถาบนัการศึกษาท่ีให้การพฒันาความรู้และทกัษะแก่ประชาชนโดยทัว่ไปท่ีแสวงหาความรู้ 
คุณวฒิุ และพฒันาการฝึกปฏิบติั อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีไดรั้บอนุมติัจากทบวงมหาวิทยาลยั  
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผ่านการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ)์ ใหเ้ปล่ียนประเภทสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจาก “วิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี” เป็น “มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ Bangkokthonburi University (BTU)”  
เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ตามเจตนารมณ์ของ ผศ.ดร.บงัอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ท่ีเล็งเห็นถึง
ความสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศและสนองความตอ้งการของชุมชน ตลอดจนเยาวชน
และประชาชนทัว่ภูมิภาคในการสืบสานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบภายใตป้ณิธานท่ีให้
สถาบนัการศึกษาเป็นท่ีรวมองคค์วามรู้วิชาการแขนงต่างๆ อนัลํ้าเลิศ ทนัสมยัและบุคลากรท่ีมีความสามารถ
เช่ียวชาญดา้นการศึกษา โดยจดัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลไดมี้โอกาสศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาเพื่อ
พฒันากาํลังคนให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และดาํรงตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาติตามปรัชญาแห่งสถาบนัท่ีวา่ “สร้างปัญญา พฒันาคน ฝึกฝนคุณธรรม” 

ปีการศึกษา 2545 วิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เร่ิมเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ในระดบัปริญญาตรี 1 
คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ มี 3 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ปีการศึกษา 2546 เปิดหลกัสูตรเพิ่ม 2 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ และระดบัปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ปีการศึกษา 2547 เปิดหลกัสูตรเพิ่ม 3 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์, หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม  
คณะบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
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ปีการศึกษา 2549 เปิดหลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2550 เปิดหลกัสูตรเพ่ิม 2 หลกัสูตรคือหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์, หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2551 เปิดหลกัสูตรเพ่ิม 7 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรบัญชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 
คณะบญัชี, หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์, หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการ คณะบริหารธุรกิจ, หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์, 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพฒันา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์และในระดบัปริญญาโทหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2552 เปิดหลกัสูตรเพ่ิม 8 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีและ
นวตักรรม, หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์, หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการกีฬา คณะบริหารธุรกิจ, หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน, หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์, หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และเปิดสอนในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2553 เปิดหลักสูตรเพ่ิม 3 หลักสูตรคือหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
และหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 

ปีการศึกษา 2554 เปิดหลกัสูตรเพ่ิม 6 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์,หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี 
คณะดุริยางคศาสตร์, หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ, 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์คณะบริหารธุรกิจ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลกัสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ปีการศึกษา 2555 เปิดหลกัสูตรเพ่ิม 1 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบทศันศิลป์การออกแบบผลิตภณัฑ ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2556 เปิดหลักสูตรเพ่ิม 15 หลกัสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร์, หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวตักรรม
การ ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ ,  หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
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คณะวิ ศวกรรมศาสต ร์ ,  หลัก สูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม เค ร่ื องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์, หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม, 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม,
หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์, หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์, หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
และศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์, หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ, หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ และมีการปรับ
หลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ไดมี้การปรับหลกัสูตรโดยปรับเป็น 
2 หลกัสูตร คือหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรม 

ปีการศึกษา 2557 ไดมี้การเปิดหลกัสูตรเพ่ิมจาํนวน 3 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา, หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2558 ไดมี้การเปิดหลกัสูตรเพ่ิมจาํนวน 3 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะศิลปศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 ไดมี้การขอปิดหลกัสูตร 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปิดหลักสูตร 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต               
สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน คณะคณะทนัตแพทยศาสตร์, หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล) คณะรัฐศาสตร์ และหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
(ระบบการศึกษาทางไกล) คณะบริหารธุรกิจ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการบริหารงานภายในเป็น คณะ/ กลุ่มงาน และมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงมีคณะในการเรียนการสอนประกอบด้วย  16 คณะ  ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิติศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะบัญชี  
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะดุริยางคศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 และคณะทนัตแพทยศาสตร์ ส่วนกลุ่มงานประกอบดว้ย 5 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานส่งเสริม
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วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน และกลุ่ม
งานวิจยัและบริการวิชาการ  

ในอนาคตไดมี้ความพร้อมในการเปิดหลกัสูตร จาํนวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี หลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ และหลกัสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑิต คณะเภสชัศาสตร์ 

 

เคร่ืองหมายของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี และสีประจํามหาวทิยาลยั 
เป็นรูปพระปรางคว์ดัอรุณซ่ึงมีสีทองประดิษฐานอยูก่ึ่งกลางสะพานขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีมีสีเขียว

เหนือสายนํ้าสีฟ้า โดยรวมอยูภ่ายในวงรีสีเงินซ่ึงลอ้มดว้ยวงรีใหญ่สีแดงขอบทอง และภายในพื้นท่ีวงรีสีแดง
นั้นมีช่ือมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีเป็นภาษาไทยสีทองอยู่ดา้นบน ซ่ึงมีหนังสือและปากกาและอกัษรย่อ
คัน่กลางระหวา่งช่ือภาษาองักฤษสีทองท่ีอยูด่า้นล่าง  

พระปรางคว์ดัอรุณสีทอง หมายถึง คุณธรรมอนัลํ้าเลิศสูงส่ง ซ่ึงครูอาจารยจ์ะตอ้งอบรมสั่งสอนให้
สถิตอยูใ่นจิตใจนกัศึกษา และรวมไปถึงความสุข สงบ อนัเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา 

 
 
 
 

 สะพานขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยาสีเขียว หมายถึง การเช่ือมโยงกนัระหว่าง กรุงเทพมหานครเมืองหลวง
ของประเทศและกรุงธนบุรีเมืองหลวงในอดีต เป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของการเช่ือมโยงภูมิความรู้จากอดีตถึง
ปัจจุบนั จากภูมิปัญญาชาวบา้นถึงเทคโนโลยี เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบนัและอนาคต โดยเช่ือมผ่านแม่นํ้ า
เจา้พระยาซ่ึงเป็นเสน้เลือดใหญ่ของชาวกรุงเทพมหานคร 
 
  สายนํ้าสีฟ้า   หมายถึง  ความรู้ท่ีตอ้งแสวงหาอยา่งไม่หยดุน่ิง 
  หนงัสือและปากกา     หมายถึง   ความรู้คู่ปัญญา 
  BTU    หมายถึง  ตวัอกัษรยอ่มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

  ภาษาองักฤษ 
  
สีประจํามหาวทิยาลยั 
 สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามคัคี เสียสละ มานะอดทน ฟันฝ่าอุปสรรค สู่ความสาํเร็จ 

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมัง่คัง่ร่ํารวย และความมัน่คงในอาชีพการงานทั้งปัจจุบนั
และอนาคต 
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ลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างมาตรฐานคุณภาพบณัฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ กบัลกัษณะ

บณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
ของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

1. บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน
สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ ใช้ความรู้เพื่อ
พฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพ่ือ
พฒันาสงัคมให ้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  

1. มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตนเองทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
2 .  มีภาวะผู ้นํา  มีทัศนคติในการดํา เ นินชีวิต ท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะของสังคมบนพ้ืนฐานคุณธรรม
และจริยธรรม 

2. บณัฑิตมีจิตสํานึก ดาํรงชีวิต และ ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามความรับผดิชอบโดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม  

3. มีจิตสาํนึกและตระหนกัถึงความสาํคญัของศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความกตญัญูกตเวทีความมีนํ้ าใจ
โ อ บ อ้ อ ม อ า รี  มี ค ว า ม อ่ อ น น้ อ ม ถ่ อ ม ต น  
ความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
4. มีสิทธิหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และมีหนา้ท่ีอนัพึงมีต่อ
สงัคมและประเทศชาติ 

3. บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจมีการ
ดูแลเอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

5. ให้บณัฑิตออกกาํลงักาย เล่นกีฬา และฝึกสมาธิ 
เพื่อสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจมีการดูแลเอา
ใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิ จุดมุ่งหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

1. ปรัชญา  
สร้างปัญญา พฒันาคน ฝึกฝนคุณธรรม 
 
2. ปณธิาน  
ผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผูน้ําสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นําไปประกอบอาชีพและ

ดาํรงชีวิตดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีการพฒันาตนเองสงัคมและประเทศชาติ 
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 3. วสัิยทศัน์ 
 1. บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพ พร้อมพฒันาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์
ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัในสาขาวิชาอนัเป็นท่ี
ตอ้งการของประเทศ 
  2. การวิจยัและงานสร้างสรรค ์ท่ีนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมในแต่ละสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลยั
เปิดดาํเนินการเรียนการสอนท่ีมีทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ 
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทัว่ถึง ในดา้นท่ีมหาวิทยาลยัมีความพร้อมและ
เช่ียวชาญเพื่อใหส้งัคม และชุมชนพ่ึงตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ฟ้ืนฟู พฒันา สืบสาน อนุรักษ์ และดาํรงซ่ึงวฒันธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ิน 

5. พฒันาระบบการบริหารและการจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร 
งบประมาณ บริหารโลจิสติกต ์บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทัว่ไป 

 
 4. พนัธกจิ  
  1. มุ่งผลิตและพฒันาบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงามตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลยัในสาขาวิชาอนัเป็นท่ีตอ้งการของประเทศ 
  2. มุ่งส่งเสริมการทาํวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมในแต่ละสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลยัเปิด
ดาํเนินการเรียนการสอนท่ีมีทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ 
  3. มุ่งใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมในดา้นท่ีมหาวิทยาลยัมีความพร้อมและเช่ียวชาญ 
  4. มุ่งทาํนุบาํรุงและเสริมสร้างวฒันธรรมอันดีงามแก่สังคมและพฒันามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5. มุ่งพฒันาระบบการบริหารและการจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร 
งบประมาณ บริหารโลจิสติกต ์บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทัว่ไป   

 
5. จุดมุ่งหมาย 
 1.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทกัษะ ประกอบดว้ยคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเป็น

ไทย มีชีวิตบนความพอเพียงมีจิตสาธารณะ มีภาวะผูน้าํสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และพฒันาสมรรถนะ 
สู่สากล 

 2.  เพื่อมีผลงานวิชาการท่ีแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง สมควรส่งเสริมเผยแพร่และนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นวิชาการและการแข่งขนัของประเทศ 
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 3.  เพื่อส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพในการให้บริการวิชาการ และมีคุณภาพทาง
สงัคมโดยนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

 4.  เพื่อทาํนุบาํรุง เสริมสร้าง แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทย  
 5.  เพื่อบริหารจดัการเชิงรุกตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
6. อตัลกัษณ์ของบัณฑิต 
“ บณัฑิตนกัปฏิบติั มุ่งสู่มืออาชีพ ”  
 
7. เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  
“ ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั มุ่งสู่มืออาชีพ ” 
 

 “บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ” หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรู้
ความสามารถ ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ และมีศกัยภาพพร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ 
 
 “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ” หมายถึง การจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความ
เช่ียวชาญ โดยมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ในแต่ละศาสตร์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีศกัยภาพ
พร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ 

 
คณะ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 

1.คณะบริหารธุรกิจ จริยธรรมสู่ผูน้าํมืออาชีพ ส่งเสริมการบริหาร ให้มีความเป็น
มืออาชีพ 

2. คณะนิติศาสตร์ เน้น เ ป็นนักปฏิบัติ  สร้ างความ
ยติุธรรมใหส้งัคมแบบมืออาชีพ 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ี มีความ
ยติุธรรม 

3. คณะรัฐศาสตร์ ผูน้าํจิตอาสา พฒันาชุมชน อย่างมือ
อาชีพ 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีนํ้ าใจ ช่วยเหลือ
สงัคม 

4. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คุณธรรม นาํเทคโนโลย ีสู่มืออาชีพ ผลิตบณัฑิตดว้ยเทคโนโลยีกา้วหนา้ 
พฒันาชุมชน อยา่งมืออาชีพ 

5. คณะศิลปศาสตร์ ชาํนาญภาษา บูรณาการความรู้  
มุ่งสู่มืออาชีพ 

ผ ลิ ตบัณ ฑิ ต ท่ี เ ช่ี ย ว ช าญภ าษ า
อุตสาหะสูง้าน บริการมืออาชีพ 

6. คณะนิเทศศาสตร์ ส่ือสารสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานมือ
อาชีพ 

ผลิตบณัฑิตท่ีกลา้คิด กลา้แสดงออก 
อยา่งมืออาชีพ 
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คณะ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
7. คณะบญัชี นกับญัชีมืออาชีพมีความรู้ 

คู่คุณธรรม 
พฒันานกับญัชีมืออาชีพ 
 

8. คณะพยาบาลศาสตร์ ผูน้าํทางสุขภาพ มืออาชีพ ผลิตบัณฑิต ท่ี มี จิตอาสา  พัฒนา
คุณธรรม นาํสุขภาพ 

9. คณะเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

ผู ้นําทางนวัตกรรมพลังงานสู่มือ
อาชีพ 

ทาํงานอยา่งมืออาชีพ 

10. คณะดุริยางคศาสตร์ นกัดนตรีมืออาชีพ ผลิตศิลปินและนกัวิชาการดนตรีมือ
อาชีพ 

11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีวินยั ใฝ่ความรู้ คู่จริยธรรม 
 

ผ ลิตบัณ ฑิตสาธา รณ สุข ท่ี เ ป็น
แบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชนอยา่งมืออาชีพ 

12. คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักส ร้ า งสรรค์ ศิ ลปะและก า ร
ออกแบบมืออาชีพ 

ผลิตศิลปินและนักออกแบบมือ
อาชีพ 

13. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารกีฬา 

มีความรู้เช่ียวชาญทั้ งศาสตร์และ
ศิลป์ทางการกีฬา 

ผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬามือ
อาชีพ 

14. คณะศึกษาศาสตร์ ผูมี้ทกัษะวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ ผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค ์

15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกร ชาญฉลาด วิศวกร มืออาชีพ 
16. คณะทนัตแพทยศาสตร์ บณัฑิตทนัตแพทย ์ 

มุ่งสู่ผูป้ระกอบการมืออาชีพ 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพดว้ยเทคโนโลยีทางทนั
ตกรรมท่ีทันสมัยและมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพในระดบัสูง 
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ความสอดคล้องระหว่าง ปรัชญา ปณธิาน วสิัยทศัน์ พนัธกจิ จุดมุ่งหมายอตัลกัษณ์ เพือ่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

ปรัชญา ปณธิาน วสิัยทศัน์ พนัธกจิ จุดมุ่งหมาย อตัลกัษณ์ ยุทธศาสตร์ 
ส ร้ า ง ปั ญ ญ า 
พฒันาคน ฝึกฝน
คุณธรรม 
 

ผลิตบณัฑิตให้มีภาวะ
ผู ้นําสั งคมมีความ รู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
คุ ณ ธ ร ร ม  นํ า ไ ป
ประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีการ
พัฒนาตนเองสังคม
และประเทศชาติ 

1 .บัณ ฑิ ตนั ก ป ฏิบั ติ ที่ มี
ศกัยภาพ พร้อมพฒันาไปสู่
มื ออ า ชีพ  โดย มีคว าม รู้
ประสบการณ์ความสามารถ
ค ว บ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ง า ม ต า ม
ปรัชญาของมหาวิทยาลยัใน
สาขาวิชาอนัเป็นที่ตอ้งการ
ของประเทศ 

1.มุ่งผลิตและพฒันาบณัฑิต
ให้มีความรู้ ความสามารถ
ค ว บ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ง า ม ต า ม
ปรัชญาของมหาวิทยาลยัใน
สาขาวิชาอนัเป็นที่ตอ้งการ
ของประเทศ 
   
   

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ  ประกอบด้วย
คุณธรรมบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย มีชีวิต
บนความพอเพียงมีจิต
สาธารณะ มีภาวะผูน้าํ
สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
การเมือง และพัฒนา
สมรรถนะสู่สากล 

บณัฑิตนกั
ปฏิบตัิ มุ่งสู่
มืออาชีพ 

ยุ ทธศ าสต ร์ที่  1 
บัณฑิตนักปฏิบัติ 
มุ่งสู่มืออาชีพ  

2 . ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ ที่นําไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมในแต่ละ
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลยัเปิด
ดาํเนินการเรียนการสอนที่มี
ทั้ งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. มุ่งส่งเสริมการทําวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า เ พื่ อ ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม ใ น แ ต่ ล ะ
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลยัเปิด
ดาํเนินการเรียนการสอนที่มี
ทั้ งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

2.เพื่อมีผลงานวิชาการ
ที่แสดงความกา้วหน้า
ทางวิชาการและการ
พัฒน า อ ง ค์ ค ว า ม รู้
อย่างต่อเนื่อง สมควร
ส่งเสริมเผยแพร่และ
นําไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ส ร้ า ง ผ ล ง า น

วิชาการ นวตักรรม

แ ล ะ ง า น

ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ที่

สอดคลอ้งกบัความ
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ปรัชญา ปณธิาน วสิัยทศัน์ พนัธกจิ จุดมุ่งหมาย อตัลกัษณ์ ยุทธศาสตร์ 
 ด้านวิชาการและการ

แข่งขนัของประเทศ 
ตอ้งการของชาติ 

3 .ให้บ ริการวิชาการแ ก่

สั งคม  และ ชุมชนอย่ า ง

ทั่ ว ถึ ง  ใ น ด้ า น ที่

มหาวิทยาลยัมีความพร้อม

และเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม 

และชุมชนพึ่ งตนเอง  บน

พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.มุ่งให้บริการวิชาการแก่

สงัคมในดา้นที่มหาวิทยาลยั

มีความพร้อมและเชี่ยวชาญ 

3.เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม และ

พัฒนาบุคลากรให้มี

ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร

ใหบ้ริการวิชาการ และ

มีคุณภาพทางสังคม

โดยนําเทคโนโลยีมา

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

วิชาการเพื่อสร้าง

ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง

ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น

เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง

ต่อเนื่องและยัง่ยนื 

4 . ฟื้นฟู  พัฒนา  สืบสาน 
อ นุ รั ก ษ์  แ ล ะ ดํ า ร ง ซึ่ ง
วฒันธรรม และวิถีชีวิตไทย
ทั้ งระดับชา ติและระดับ
ทอ้งถิ่น 
 

4 .  มุ่ ง ทํ า นุ บํ า รุ ง แ ล ะ

เสริมสร้างวฒันธรรมอนัดี

งามแก่สังคมและพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเนื่อง 

4.เ พื่ อ ทํ า นุ บํ า รุ ง 
เสริมสร้าง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และเผยแพร่
ศิลปะและวฒันธรรม
ไทย  

 ยุทธศาสตร์ที ่4 
ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิ ล ป วัฒนธ ร รม 

โดยบูรณาการกับ

กิ จ ก ร ร มพัฒน า

นกัศึกษา 
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ปรัชญา ปณธิาน วสิัยทศัน์ พนัธกจิ จุดมุ่งหมาย อตัลกัษณ์ ยุทธศาสตร์ 
5. พฒันาระบบการบริหาร

และก า ร จัด ก า รอ ย่ า ง มี 

ธรรมาภิบาล ที่สอดคล้อง

กบับริบทโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  สําหรับการ

บ ริหารวิ ช าการ  กิ จการ

นักศึกษา บริหารบุคลากร 

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร 

ง บ ป ร ะ ม า ณ  บ ริ ห า ร 

โลจิสติกต ์บริหารวิสาหกิจ 

และการบริหารทัว่ไป 

5 .  มุ่ งพัฒนาระบบก าร
บริหารและการจดัการอยา่ง
มีธรรมาภิบาล ที่สอดคลอ้ง
กบับริบทโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  สําหรับการ
บ ริหารวิ ช าการ  กิ จการ
นักศึกษา บริหารบุคลากร 
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  บ ริ ห า ร 
โลจิสติกต ์บริหารวิสาหกิจ 
และการบริหารทัว่ไป  

5.เพื่อบริหารจัดการ
เ ชิ ง รุ ก ต า ม ห ลั ก 
ธรรมาภิบาล 
 

 ยุ ทธศ าสต ร์ที่  5 
การบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
ยุ ทธศ าสต ร์ที่  6 
การประชาสัมพนัธ์
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
ผล ง า น วิ ช า ก า ร
แนวรุก 
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นโยบายสภามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 2560 
เพื่อให้มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี มีนโยบาย กรอบทิศทางการดาํเนินงานให้เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 สภามหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี จึงกาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี ดงัน้ี 

1. ด้านการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและการพฒันาศักยภาพนักศึกษา 
 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพทุก
ระดบัและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทั้งน้ีเพื่อให้บณัฑิตของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เป็น “บณัฑิตนกัปฏิบติั มุ่งสู่มืออาชีพ” รวมทั้ง 
มีคุณลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 

2. ด้านการพฒันางานวจัิยและงานสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ส่งเสริมใหอ้าจารย ์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถดา้นการวิจยั ให้

การสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์โดยรวมต่อสังคม และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

3. ด้านการพฒันางานบริการวชิาการและวชิาชีพแก่สังคม 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีมุ่งประโยชน์เพื่อการพฒันาชุมชน สนบัสนุนการบริการวิชาการท่ีบูรณา

การกบัการเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
4. ด้านการพฒันางานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี มุ่งทาํนุบาํรุง เสริมสร้าง แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

ไทย สนบัสนุนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอนหรือการวิจยัหรือการบริการ
วิชาการ 

5. ด้านการพฒันาการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี มุ่งใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร และดาํเนินงานตาม

หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาการศึกษาใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเกิดคุณภาพตามหลกัสากล 
 
 
 
 
 
 

 



 

บณัฑิตวทิยาลยั 

ผงัโครงสร้างมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  
 

 

 

  

สถาบนัการศึกษาทางไกล 

สาขาวชิาเทคโนโลยี
มลัติมีเดียและแอนิเมชนั 

สาขาวชิาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอ้ม 

สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั 

และบริการวชิาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 

และการเงิน 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการและ

มาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มงานส่งเสริม 

และพฒันา 
กลุ่มงานงบประมาณ 

และการเงิน 
กลุ่มงานวจิยั 

และบริการวชิาการ 

คณะกรรมการพิจารณา
ตาํแหน่งทางวชิาการ 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

ผูร้ับใบอนุญาต กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ที่ปรึกษา อธิการบดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน 

สาํนกัอธิการบดี 
สาํนกักิจการพิเศษและคนพิการ 

สาํนกักิจการนกัศึกษา 
ศนูยศ์ิลปวฒันธรรม 

สาํนกังบประมาณและการเงิน สาํนกัวจิยั 
สาํนกัวทิยบริการ 
ศนูยภ์าษาต่างประเทศ 

คณะวชิาต่างๆ 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

คณบดี 

สาขาวิชาการ
ออกแบบทศันศิลป์-
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

คณบดี 

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณบดี 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารกีฬา 

คณบดี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิชาวิศวกรรมสาํรวจ 

หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร 
บณัฑิต 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหา 
บณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางทนัตกรรม 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหา 
บณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 

คณะนิเทศศาสตร์ 

คณบดี 

สาขาวิชาการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์ 

สาขาวิชาภาพยนตแ์ละ
ศิลปะการแสดง 

สาขาวิทยกุระจายเสียง
และวิทยโุทรทศัน ์

สาขาวิชานวตักรรมการ
ออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

คณบดี 

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณบดี 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

สาขาวชิาการโรงแรม 
สาขาวชิาอิสลามเพื่อ
การศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิา
อิสลามศึกษาเพื่อการ
พฒันา 

สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คณบดี 

คณะบญัชี 

คณบดี 

สาขาวิชาการบญัชี 

คณะนิติศาสตร์ 

คณบดี 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลกัสูตรนิติศาสตร์
มหาบณัฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ 

สาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สาขาวชิาการเมือง 
การปกครอง 

สาขาวชิาการบริหารงาน
ยตุิธรรม 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บณัฑิต 

คณบดี คณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการตลาด 

สาขาวชิาการจดัการ 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวชิาการจดัการ
อุตสาหกรรม 
สาขาวชิาการจดัการกีฬา 

สาขาวชิาการจดัการ 
โลจิสติกส์ 
สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาธุรกิจระหวา่ง 
ประเทศ (Inter) 
สาขาวิชาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

หลกัสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิตสาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา 
หลกัสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิตสาขาวชิา
หลกัสูตรและการสอน 

หลกัสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎี
บณัฑิตสาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา 

สาขาวชิาดนตรีศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณบดี 

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์การศึกษา 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

คณะเทคโนโลยี
และนวตักรรม 

คณบดี 

หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎี
บณัฑิตสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

สาขาวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (2 ปี ต่อเนื่อง) 

สาขาวชิาเทคโนโลย ี
การเกษตร 

สาขาวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะดุริยางคศาสตร์ 

คณบดี 

สาขาวิชาสหวิทยาการ
ดนตรี 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต (ดุริยางคศาสตร์)
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 

หลกัสูตรดุริยางคศาสตร
มหาบณัฑิต 

สาํนกัวิชาการ 
สาํนกัทะเบียนและวดัผล 
สาํนกัแผนและประกนัคุณภาพ
สาํนกัพฒันาตาํราและสื่อทางวิชาการ 
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการ  
(ระบบการศึกษาทางไกล) 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการ  
(ระบบการศึกษาทางไกล) 
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บทที ่2 
สภาวการณ์และแนวโน้มการอุดมศึกษาโลก อาเซียน และประเทศไทย 

 
สภาวการณ์โลกกาํลงัเคล่ือนจากยุคขอ้มูลข่าวสารผ่านยุคสารสนเทศเขา้สู่ยุคสังคมใหม่ในคล่ืนของ

โลกาภิวฒัน์ท่ีไร้พรมแดนความเป็นพลเมืองโลกท่ีมีวิธีปฏิบติัเรียนรู้วฒันธรรมและค่านิยมร่วมกนัมากข้ึนผ่าน
เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารการแข่งขนัมี
มากข้ึนดชันีช้ีวดัความอยู่รอดข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถและคุณภาพเรียกว่าเป็นโลกท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน
หรือการกา้วเขา้สู่สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในขณะท่ีอีกฟากหน่ึงธรรมชาติกาํลงัถูกทาํลายดว้ยผลพวงของการ
ขยายอุตสาหกรรมท่ีผา่นมาจิตสาํนึกถึงการตระหนกัถึงความสาํคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลดนอ้ยลงการ
ก่อการร้ายขา้มชาติท่ีใชว้ิธีการรุนแรงและสลบัซบัซ้อนมากข้ึนความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง
การปกครองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการส่ือสารรวมทั้งประชากรเหล่าน้ีลว้นเป็นองค์ประกอบสําคญัใน 
ยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาอุดมศึกษาทั้งในระดบัโลกและภูมิภาคอาเซียนซ่ึงมีทั้งส่วนท่ี
เป็นทางบวกและลบหรือจุดแขง็จุดอ่อนโอกาสไปจนถึงขอ้จาํกดัท่ีควรตอ้งศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหาร
การศึกษาใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ.2553 ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการตามมาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทย
ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขส่วนมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึก
ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษา
และส่งเสริมสิทธิหน้าท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเร่ิม
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองมาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี  (1) เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน (2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (3) การพฒันาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ึดหลกั
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ดงัน้ี (1) มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั (2) มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (3) มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา (4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (5) ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร
ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสงัคมอ่ืน 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) 
 วิสัยทศัน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ “ให้ความสําคญักบัการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษยแ์ละรองรับ
การศึกษา การเรียนรู้และความทา้ทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21”ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 1) แนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนบนโลก อาทิกระแสการเปล่ียนแปลงจากศตวรรษแห่ง
อเมริกาสู่ศตวรรษแห่งเอเชีย กระแสการเปล่ียนแปลงจากยคุแห่งความมัง่คัง่สู่ยคุแห่งความสุดโต่งทั้งธรรมชาติ
การเมืองและธุรกิจ และกระแสการเร่ิมเปล่ียนแกนอาํนาจจากภาครัฐและเอกชนสู่ภาคประชาชน 
 2) แรงขบัเคล่ือนในระดบัภูมิภาค (Regional Force) ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
ภายใตก้รอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีไดแ้ก่ การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
การรวมกลุ่มของเอเชียตะวนัออก (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)  
 3) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issue) อาทิความเหล่ือมลํ้า วิกฤตดา้นความมัน่คงการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรและครัวเรือน รวมทั้งการกา้วขา้มกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง 
 4) ยทุธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) อาทิยทุธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ (Growth & Competitiveness) ยทุธศาสตร์การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สงัคม (Inclusive Growth) ยทุธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) และ
ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงเป็นประเด็นทา้ทายในการยกระดบั
คุณภาพการศึกษา 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วสัิยทศัน์  

“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ 

ความมัน่คง 
1. การมีความมัน่คงปลอดภยัจากภยัและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก

ระดบัทั้งระดบัประเทศ สงัคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
2. ความมัน่คงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง 
3. ประเทศมีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยท่ี์เขม้แขง็เป็น

ศนูยก์ลางและเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของประชาชน 
4. ระบบการเมืองท่ีมัน่คงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลกั 

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามคัคี สามารถผนึกกาํลงัเพ่ือพฒันาประเทศ ชุมชนมีความ
เขม้แขง็ ครอบครัวมีความอบอุ่น 

5. ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และนํ้ าประชาชนมีความมัน่คงในชีวิต มีงานและรายไดท่ี้มัน่คง
พอเพียงกบัการดาํรงชีวิต มีท่ีอยูอ่าศยัและความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น 

ความมัง่คัง่ 
1. ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองจนเขา้สู่กลุ่มประเทศรายไดสู้งความเหล่ือมลํ้า

ของการพฒันาลดลง ประชากรไดรั้บผลประโยชนจ์ากการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนัมากข้ึน 
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขนัสูงสามารถสร้างรายไดท้ั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาํคญัของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การคา้ การลงทุน และการทาํธุรกิจมีบทบาทสาํคญัใน ระดบัภูมิภาคและ ระดบัโลกเกิดสายสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจและการคา้อยา่งมีพลงั 

3. ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพฒันาต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ทุนทางสงัคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนื 
1. การพฒันาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใชท้รัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยยีวยาของระบบนิเวศน ์
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2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึง
เป็นท่ียอมรับร่วมกนั ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย ัง่ยืน ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สงัคมยึดถือและปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพฒันาในระดบัอยา่งสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ย ัง่ยนื 
 
แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2574)  

ยทุธศาสตร์มาตรการตวัช้ีวดัและหน่วยงานรับผิดชอบ 
เพื่อใหแ้ผนการศึกษาแห่งชาติไดรั้บการตอบสนองจากทุกภาคส่วนของสงัคมและนาํไปสู่การปฏิบติัให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์มาตรการ
ตวัช้ีวดัและหน่วยงานรับผิดชอบโดยแบ่งระยะเวลาการดาํเนินงานของแผนการศึกษาเป็น ๓ ระยะดงัน้ี 

ระยะแรก : เป็นการวางระบบและกลไกการบริหารจดัการโดยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการเปล่ียน
ผา่น (transition period) ภายใตแ้ผนบริหารความเส่ียง (risk management) รวมทั้งการเปล่ียนกระบวนทศัน์ 
(paradigm/mind set) ของบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาและการนาํร่องเพ่ือเป็นตวัอยา่ง
ของความสาํเร็จในการขยายผลต่อในระยะท่ีสอง 

ระยะท่ีสอง : เป็นการขบัเคล่ือนและขยายผลตวัอยา่งของความสาํเร็จใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ภายใตร้ะบบและกลไกการบริหารจดัการท่ีเปล่ียนไปและแผนบริหารความเส่ียงท่ีรองรับปัญหาอุปสรรคท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้

ระยะท่ีสาม : เป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงระบบและกลไกการบริหารจดัการเพ่ือปรับปรุง
แกไ้ขและวางแนวทางการบริหารจดัการในลกัษณะเชิงพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนัและขยายผลให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนและนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมมีผลผลิตผลลพัธ์ท่ีวดัได ้

 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560–2564) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ใช่แผนของคนใดคนหน่ึงหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
สศช. เป็นหน่วยงานกลางท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีแกนกลางในการบูรณาการการทาํงานร่วมกนั ดงันั้นการขบัเคล่ือน
การพฒันาประเทศไปสู่ความเขม้แขง็ในระยะยาวทุกฝ่ายตอ้งร่วมรับผิดชอบและลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงัเพ่ือให้
เกิดผลสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งภาคีการพฒันาตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมขบัเคล่ือนแผนฯ
ใหป้ระสบผลเป็นรูปธรรมโดยภาคเอกชนทางานร่วมกบัภาคชุมชนไดอ้ยา่งเป็นพนัธมิตรมีภาครัฐเป็นผูป้ระสาน
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ประโยชน์เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 จึงเป็นแผนการพฒันาสาํคญัท่ีจะ
สะทอ้นความตอ้งการของคนในประเทศไปสู่การปฏิรูปและการพฒันาประเทศไทยใหมี้ความยัง่ยนืต่อไป 

 
ทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สรุปประเดน็ไดด้งัน้ี 
1. ภาพรวมการจดัทาํแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 การจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ 

สศช. เปิดโอกาสให้ภาคีการพฒันาทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมโดยการจดัระดมความคิดเห็นทั้งในระดบั
ภูมิภาคระดบัประเทศและความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (อาทิผูสู้งอายส่ืุอมวลชนและเยาวชน) ตั้งแต่แผนพฒันาฯ
ฉบบัท่ี 8 เป็นตน้มาอยา่งไรกต็ามแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 น้ีจะมีความแตกต่างจากแผนพฒันาฯฉบบัก่อนๆคือมี
ความเป็นรูปธรรมสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงโดยกาํหนดกรอบการลงทุนภายในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ไวอ้ยา่ง
ชดัเจนและยงัคงนอ้มนาํหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นกรอบในการพฒันาประเทศต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 และยดึ “คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา” ในทุกมิติอยา่งเป็นองคร์วมและใหค้วามสาํคญั
กบัการพฒันาท่ีสมดุลทั้งตวัคนสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มโดยมีวิสัยทศัน์ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนด
ทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผา่นประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้งมี
การกระจายรายไดแ้ละพฒันาอยา่งเท่าเทียมมีระบบนิเวศท่ีดีสงัคมเป็นสุขและนาํไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ระยะ
ยาวของประเทศคือ “มัน่คงมัง่คัง่และยัง่ยนื”นอกจากน้ีจะจดัทาํร่างยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเพ่ือใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศสู่ “ความมัน่คงมัง่คัง่และย ัง่ยนื” โดยนาํประเดน็ปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 
กิจกรรมมาใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํจากนั้นจะนาํเสนอร่างยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบเพ่ือใชเ้ป็นกรอบการดาํเนินงานในระยะต่อไป 

2. สถานะของประเทศจากการประเมินสถานะของประเทศพบวา่ดา้นเศรษฐกิจประเทศไทยยงัคงติดอยู่
ในกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตวัลงเน่ืองมาจากความล่าชา้ในการ
เปล่ียนผ่านดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัการลงทุนลดลงรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันา
ขณะท่ีหน้ีสาธารณะเพิ่มสูงข้ึนแต่รายไดเ้ขา้ประเทศลดลงกระทบต่อเสถียรภาพทางดา้นการเงินการคลงันัก
ลงทุนขาดความเช่ือมัน่ราคาสินคา้เกษตรตกตํ่าและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศลดลงจากอนัดบั 
29 ในปี 2557 มาอยูอ่นัดบั 30 จาก 61 ประเทศทัว่โลกในปี 2558 ดา้นสงัคมประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งวยั
อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนสถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ความ
เหล่ือมลํ้าดา้นรายไดร้ะหวา่งคนรวยและคนจนมีมากถึง 34.9 เท่าในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ 10 ถือ
ครองรายไดสู้งถึงร้อยละ 36.8 ของรายไดท้ั้งหมดขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ 10 ถือครองรายไดเ้พียงร้อยละ 
1.1 เน่ืองจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุลการกระจายประโยชนข์องการพฒันาไปยงักลุ่มคนต่างๆในสงัคมยงั
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ไม่ทัว่ถึงจาํเป็นตอ้งมีแนวทางในการแกปั้ญหาทั้งดา้นการศึกษาสาธารณสุขและสวสัดิการสังคมรวมถึงปัญหา
การคา้ยาเสพติดความขดัแยง้ทางการเมืองการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนความทา้ทายจากภยัธรรมชาติ
ท่ีมีมากข้ึน 

3. บริบทการเปล่ียนแปลง 
 3.1 บริบทการเปล่ียนแปลงภายใน ไดแ้ก่ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุซ่ึงเป็นปัจจยัถ่วงให้ศกัยภาพการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงและอตัราการพ่ึงพิงของประชากรวยัแรงงานตอ้งแบกรับผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนความ
เหล่ือมลํ้าเป็นปัญหาสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ในสงัคมและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศและความเป็น
เมืองมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจึงจาํเป็นท่ีตอ้งมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจดับริการสาธารณะการใชป้ระโยชน์
ของทรัพยากรทอ้งถ่ินตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะส่งผล
ต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทอ้งถ่ินการลดลงของแรงงานในภาคเกษตรรวมทั้งปัญหาการ
บริหารจดัการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม 
 3.2 บริบทการเปล่ียนแปลงภายนอก ประกอบดว้ยเง่ือนไขเศรษฐกิจโลกการขยายตวัของเศรษฐกิจ
โลกยงัมีความผนัผวนและมีขอ้จาํกดัในการสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยการเขา้สู่สังคมสูงวยัของ
โลกองคก์ารสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วา่ในช่วงปี 2544-2643 จะมีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปมากกวา่
ร้อยละ 10 ของประชากรโลกเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในรูปแบบการผลิตและการคา้ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคบริการตอ้ง
ปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตการทาํงานและความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมตลอดจน
ความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมท่ีจะตามมาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติัทางธรรมชาติมีแนวโนม้เกิดบ่อยคร้ังข้ึนและมีความรุนแรงมาก
ข้ึนและวาระการพฒันาของโลกภายหลงัค.ศ. 2015 จะมีการจดัทาํเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในกรอบ
สหประชาชาติในช่วงเวลา 15 ปี 

4. แนวทางการพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ประกอบดว้ย 7 ยุทธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่ 
1) การพฒันาเศรษฐกิจในภาพรวม 2) การพฒันาเศรษฐกิจรายสาขา 3) การพฒันาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศดา้น
อาหาร 4) การพฒันาศกัยภาพคนใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 5) การสร้าง
ความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 6) การพฒันาพ้ืนท่ีภาคและการเช่ือมโยงภูมิภาคและ  
7) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที่ 3 
การวเิคราะห์สถานการณ์มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแขง็ 
S1 มีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ีภูมิทศัน์กายภาพ และสภาพแวดลอ้มดี 
S2 มีคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนมากท่ีมีประสบการณ์สูง 
S3 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศันแ์ละความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ติบโตและกา้วหนา้ 
S4 มีนกัศึกษาสร้างช่ือเสียงดา้นวิชาการ ศิลปกรรมและกีฬา ในระดบัชาติและนานาชาติ 
S5 มี เค รือข่ายทางวิชาการทั้ งในและต่างประเทศโดยเฉพาะภู มิภาคอาเ ซียน  จีนตลอดจน 

มีโรงเรียนอาชีวะในเครือ 
S6 มีสถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีโทรทศันท่ี์สามารถเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสู่สงัคม 
S7 มีศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียงและใหค้วามร่วมมือในการพฒันามหาวิทยาลยั 
 
จุดอ่อน 
W1 การจดัการศึกษาในบางสาขาวิชา ยงัตอ้งมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
W2 งานวิจยัมีการเผยแพร่ระดบันานาชาตินอ้ย 
W3 ห้องสมุด มีตาํราและวารสารวิชาการบางสาขาวิชายงัไม่เป็นปัจจุบนั เช่น กฎหมายมีการแกไ้ข 

เปล่ียนแปลง และบญัญติัใหม่ตลอดเวลา 
W4 โอกาสในการคดัเลือกนกัศึกษานอ้ยกวา่สถาบนัการศึกษาของรัฐ 
W5 อาจารยป์ระจาํในมหาวิทยาลยับางสาขาวิชามีตาํแหน่งทางวิชาการนอ้ย 
W6 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่สามารถเช่ือมโยงและไม่รองรับในการบริหารและพฒันา 
W7 การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ทางเวบ็ไซตย์งัไม่เป็นปัจจุบนั และยงัไม่ครอบคลุมกิจกรรมและผลงาน

ของมหาวิทยาลยั 
W8 อตัราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการมากกวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 
O1 รัฐบาลสนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาเอกชนจดัการศึกษาตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด 
O2 รับนกัศึกษาจากประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
O3 รัฐบาลสนบัสนุนใหมี้เงินกูย้มืทางการศึกษาได ้อาทิ กยศ. และ กรอ. 
O4 ชุมชนในพ้ืนท่ีและองคก์รภายนอกใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษา 
O5 ตลาดแรงงานมีความตอ้งการบณัฑิตในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 
O6 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสามารถทาํใหเ้ปิดหลกัสูตรทางการศึกษาทางไกลได ้
O7 เศรษฐกิจแนวใหม่ท่ีใชน้วตักรรมขบัเคล่ือน (Thailand 4.0) ทาํใหเ้ปิดสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
 
ภาวะคุกคาม 
T1 การเปิดประชาคมอาเซียนทาํใหส้ถาบนัการศึกษาต่างประเทศมาลงทุนดา้นการศึกษาในประเทศไทย

ได ้
T2 การขยายตวัของมหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชนมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน 
T3 การขยายตลาดแรงงานระดบัอาชีวะ และรัฐบาลสนบัสนุนการศึกษาสายอาชีวะทาํใหมี้นกัศึกษาเขา้

เรียนในระดบัมหาวิทยาลยัลดลง 
T4 ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อจาํนวนนกัศึกษา  
T5 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ทาํใหน้โยบายการศึกษาเปล่ียนแปลงบ่อย 
T6 จาํนวนประชากรวยัเรียนของประเทศลดลง 
T7 มีการปรับมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน จึงมีผลกระทบกบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีจะเขา้

มาศึกษา  
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SO 
S1 มีความพร้อมดา้นอาคารสถานที่ภูมิทศัน์กายภาพ และสภาพแวดลอ้มดี 
S2 มีคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒุิจาํนวนมากที่มีประสบการณ์สูง 
S3 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์และความมุ่งมัน่ที่จะพฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ติบโตและกา้วหนา้ 
S4 มีนกัศึกษาสร้างชื่อเสียงดา้นวชิาการ ศิลปกรรมและกีฬา ในระดบัชาติและนานาชาติ 
S5 มีเครือข่ายทางวชิาการทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน จีนตลอดจนมีโรงเรียนอาชีวะในเครือ 
S6 มีสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีโทรทศัน์ที่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารสู่สงัคม 
S7 มีศิษยเ์ก่าที่มีชื่อเสียงและใหค้วามร่วมมือในการพฒันามหาวทิยาลยั 

O1 รัฐบาลสนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาเอกชนจดัการศึกษาตาม
กฎหมาย ระเบียบ และเกณฑม์าตรฐานการศึกษาที่กาํหนด 
O2 รับนกัศึกษาจากประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นเพิ่มขึ้น 
O3 รัฐบาลสนบัสนุนใหม้ีเงินกูย้มืทางการศึกษาได ้อาทิ กยศ. และ กรอ. 
O4 ชุมชนในพื้นที่และองคก์รภายนอกใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษา 
O5 ตลาดแรงงานมีความตอ้งการบณัฑิตในสาขาวชิาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
O6 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีามารถทาํใหเ้ปิดหลกัสูตรทางการศึกษา
ทางไกลได ้
O7 เศรษฐกิจแนวใหม่ที่ใชน้วตักรรมขบัเคลื่อน (Thailand 4.0) ทาํใหเ้ปิด
สาขาวชิาเพิ่มขึ้น 
 

1. พฒันาคุณภาพระดบัหลกัสูตร(S1, S2, S5, W1, W4, O2, O5, O6, T2, T3) 
2. พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (S2, S3, S5,W1 ,W4,O1,O2,T2,T3,T4,T7) 
3. พฒันาทกัษะทางดา้นวชิาการ/วชิาชีพ(S2, S3, S5, W1, W3, O2, O5, O6, O7, T1, T3, T4, T7) 
4. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารและจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ (S3, W6, O6, T2) 
5. ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์(S2, S3, S5, W2, W3, O1, O4) 
 6. สนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคใ์นระดบัชาติและ/หรือระดบันานาชาติ 
(S3, S5, W2, W3, O1,O4,O6,O7,T1,T3,T4) 
7. สร้างและพฒันาเครือข่ายงานวจิยัระดบัชาติหรือนานาชาติ (S2, S3, S5, S6, W2, W3, W5, O1, O4, O6, O7, T1, T2, T3) 
8. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการวชิาการแก่สงัคม (S2,S3,S6,O4) 
9. กลยทุธ์การเงิน (S3, W1, W2, W3, W4, W5, O1, O2, O3, O5, O6, O7, T1, T2, T3, T4, T5, T6) 
10. ส่งเสริมพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (S3, W1, W2, W3, W5, O1, T1) 
11. เสริมสร้างประสิทธิภาพการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (S4, S5, S6, O4) 
12. บูรณาการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไทยกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประชาคมอาเซียน
(S2, S4, S5, W1, O2, O5) 
13. สร้างเครือข่ายวิชาการและการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง  มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(S2,S3,S5,O1,O7,T1, T3) 
14. ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกในประเด็นจุดแขง็/ จุดเด่นให้สงัคมไดร้ับทราบ(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, O1, O2, O4, O5, O6, 
O7 T1, T4) 
15. การส่งเสริมและสนบัสนุนทุนการศึกษา (S3, S4, S5, O1, O5, T4) 
16. การบริหารการเปลี่ยนแปลง(S1, S3, S4, S5, S6, S7, W1, W2, W3, W5, O1,O2,O3, O4,O5, O6,O7, T1, T2, T3, T4, T5, 
T6) 
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S1 มีความพร้อมดา้นอาคารสถานที่ภูมิทศันก์ายภาพ และสภาพแวดลอ้มดี 
S2 มีคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒุิจาํนวนมากที่มีประสบการณ์สูง 
S3 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศันแ์ละความมุ่งมัน่ที่จะพฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ติบโตและกา้วหนา้ 
S4 มีนกัศึกษาสร้างชื่อเสียงดา้นวชิาการ ศิลปกรรมและกีฬา ในระดบัชาติและนานาชาติ 
S5 มีเครือข่ายทางวชิาการทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน จีนตลอดจนมีโรงเรียนอาชีวะใน
เครือ 
S6 มีสถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีโทรทศันท์ี่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารสู่สงัคม 
S7 มีศิษยเ์ก่าที่มีชื่อเสียงและใหค้วามร่วมมือในการพฒันามหาวทิยาลยั 

T1 การเปิดประชาคมอาเซียนทาํใหส้ถาบนัการศึกษาต่างประเทศมาลงทุน
ดา้นการศึกษาในประเทศไทยได ้
T2 การขยายตวัของมหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชนมีจาํนวนเพิ่มมากขึ้น 
T3 การขยายตลาดแรงงานระดบัอาชีวะ และรัฐบาลสนบัสนุนการศึกษา
สายอาชีวะทาํใหม้ีนกัศึกษาเขา้เรียนในระดบัมหาวทิยาลยัลดลง 
T4 ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อจาํนวนนกัศึกษา  
T5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาํใหน้โยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลง
บ่อย 
T6 จาํนวนประชากรวยัเรียนของประเทศลดลง 
T7 มีการปรับมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น จึงมี
ผลกระทบกบัจาํนวนนกัศึกษาที่จะเขา้มาศึกษา  

1. พฒันาคุณภาพระดบัหลกัสูตร(S1, S2, S5, W1, W4, O2, O5, O6, T2, T3) 
2. พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (S2, S3, S5, W1 , W4, O1, O2, T2, 
T3, T4) 
3. พฒันาทกัษะทางดา้นวิชาการ/วิชาชีพ(S2, S3, S5, W1, W3, O2, O5, O6, O7, T1, T3, T4, T7) 
4. ส่งเสริมให้อาจารยผ์ลิตผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์(S2, S3, S5, W2, W3, O1, O4) 
 5. สนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคใ์นระดบัชาติและ/หรือระดบันานาชาติ 
(S3, S5, W2, W3, O1, O4, O6, O7, T1, T3, T4) 
6. สร้างและพฒันาเครือข่ายงานวิจยัระดบัชาติหรือนานาชาติ (S2, S3, S5, S6, W2, W3, W5, O1, O4, O6, O7, T1, 
T2, T3) 
7. สร้างเครือข่ายวิชาการและการพฒันาระบบเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง มีการดาํเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(S2,S3,S5,O1,O7,T1, T3) 
8. ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในประเด็นจุดแขง็/ จุดเด่นให้สังคมไดร้ับทราบ (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, O1, O2, O4, 
O5, O6, O7 T1, T4) 
9. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (S1, S3, S4, S5, S6, S7, W1, W2, W3, W5, O1,O2,O3, O4,O5, O6,O7, T1, T2, T3, 
T4, T5, T6) 
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W1 การจดัการศึกษาในบางสาขาวิชา ยงัตอ้งมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
W2 งานวิจยัมีการเผยแพร่ระดบันานาชาตินอ้ย 
W3 หอ้งสมุด มีตาํราและวารสารวิชาการบางสาขาวิชายงัไม่เป็นปัจจุบนั เช่น กฎหมายมีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง และ
บญัญตัิใหม่ตลอดเวลา 
W4 โอกาสในการคดัเลือกนกัศึกษานอ้ยกวา่สถาบนัการศึกษาของรัฐ 
W5 อาจารยป์ระจาํในมหาวิทยาลยับางสาขาวิชามีตาํแหน่งทางวิชาการนอ้ย 
W6 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่สามารถเชื่อมโยงและไม่รองรับในการบริหารและพฒันา 
W7 การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ยงัไม่เป็นปัจจุบนั และยงัไม่ครอบคลุมกิจกรรมและผลงานของ
มหาวิทยาลยั 
W8 อตัราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการมากกวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 

O1 รัฐบาลสนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาเอกชนจดัการศึกษาตาม
กฎหมาย ระเบียบ และเกณฑม์าตรฐานการศึกษาที่กาํหนด 
O2 รับนกัศึกษาจากประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นเพิ่มขึ้น 
O3 รัฐบาลสนบัสนุนใหม้ีเงินกูย้มืทางการศึกษาได ้อาทิ กยศ. และ กรอ. 
O4 ชุมชนในพื้นที่และองคก์รภายนอกใหค้วามร่วมมือในการจดั
การศึกษา 
O5 ตลาดแรงงานมีความตอ้งการบณัฑิตในสาขาวชิาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
O6 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีามารถทาํใหเ้ปิดหลกัสูตรทางการ
ศึกษาทางไกลได ้
O7 เศรษฐกิจแนวใหม่ที่ใชน้วตักรรมขบัเคลื่อน (Thailand 4.0) ทาํให้
เปิดสาขาวชิาเพิ่มขึ้น 

 

1. พฒันาคุณภาพระดบัหลกัสูตร(S1, S2, S5, W1, W4, O2, O5, O6, T2, T3) 
2. พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (S2, S3, S5, W1 , W4, O1, O2, T2, 
T3, T4, T7) 
3. พฒันาทกัษะทางดา้นวิชาการ/วิชาชีพ(S2, S3, S5, W1, W3, O2, O5, O6, O7, T1, T3, T4, T7) 
4. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารและจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ (S3, W6, O6, T2) 
5. ส่งเสริมให้อาจารยผ์ลิตผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์(S2, S3, S5, W2, W3, O1, O4) 
 6. สนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคใ์นระดบัชาติและ/หรือระดบันานาชาติ 
(S3, S5, W2, W3, O1,O4,O6,O7,T1,T3,T4) 
7. สร้างและพฒันาเครือข่ายงานวิจยัระดบัชาติหรือนานาชาติ (S2, S3, S5, S6, W2, W3, W5, O1, O4, O6, O7, T1, 
T2, T3) 
8. กลยทุธก์ารเงิน (S3, W1, W2, W3, W4, W5, O1, O2, O3, O5, O6, O7, T1, T2, T3, T4, T5, T6) 
9. บูรณาการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไทยกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประชาคม
อาเซียน(S2, S4, S5, W1, O2, O5) 
10. การบริหารการเปลี่ยนแปลง(S1, S3, S4, S5, S6, S7, W1, W2, W3, W5, O1,O2,O3, O4,O5, O6,O7, T1, T2, T3, 
T4, T5, T6) 
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W1 การจดัการศึกษาในบางสาขาวชิา ยงัตอ้งมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
W2 งานวจิยัมีการเผยแพร่ระดบันานาชาตินอ้ย 
W3 หอ้งสมุด มีตาํราและวารสารวิชาการบางสาขาวิชายงัไม่เป็นปัจจุบนั เช่น กฎหมายมีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง และบญัญตัิ
ใหม่ตลอดเวลา 
W4 โอกาสในการคดัเลือกนกัศึกษานอ้ยกวา่สถาบนัการศึกษาของรัฐ 
W5 อาจารยป์ระจาํในมหาวทิยาลยับางสาขาวชิามีตาํแหน่งทางวชิาการนอ้ย 
W6 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่สามารถเชื่อมโยงและไม่รองรับในการบริหารและพฒันา 
W7 การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ทางเวบ็ไซตย์งัไม่เป็นปัจจุบนั และยงัไม่ครอบคลุมกิจกรรมและผลงานของมหาวทิยาลยั 
W8 อตัราการลาออกของบุคลากรสายวชิาการมากกวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 

T1 การเปิดประชาคมอาเซียนทาํให้สถาบนัการศึกษาต่างประเทศมาลงทุนดา้น
การศึกษาในประเทศไทยได ้
T2 การขยายตวัของมหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชนมีจาํนวนเพิ่มมากขึ้น 
T3 การขยายตลาดแรงงานระดบัอาชีวะ และรัฐบาลสนับสนุนการศึกษาสาย
อาชีวะทาํใหม้ีนกัศึกษาเขา้เรียนในระดบัมหาวิทยาลยัลดลง 
T4 ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อจาํนวนนกัศึกษา  
T5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาํใหน้โยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
T6 จาํนวนประชากรวยัเรียนของประเทศลดลง 
T7 มีการปรับมาตรฐานวชิาชีพในแต่ละสาขาวิชาเพิม่มากขึ้น จึงมีผลกระทบกบั
จาํนวนนกัศึกษาที่จะเขา้มาศึกษา  

1. พฒันาคุณภาพระดบัหลกัสูตร (S1, S2, S5, W1, W4, O2, O5, O6, T2, T3) 
2. พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (S2, S3, S5, W1 , W4, O1, O2, T2, 
T3, T4, T7) 
3. พฒันาทกัษะทางดา้นวิชาการ/วิชาชีพ (S2, S3, S5, W1, W3, O2, O5, O6, O7, T1, T3, T4, T7) 
4. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารและจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ (S3, W6, O6, T2) 
5. สนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคใ์นระดบัชาติและ/หรือระดบันานาชาติ (S3, S5, W2, W3, 
O1,O4,O6,O7,T1,T3,T4) 
6. สร้างและพฒันาเครือข่ายงานวิจยัระดบัชาติหรือนานาชาติ (S2, S3, S5, S6, W2, W3, W5, O1, O4, O6, O7, T1, 
T2, T3) 
7. กลยทุธก์ารเงิน (S3, W1, W2, W3, W4, W5, O1, O2, O3, O5, O6, O7, T1, T2, T3, T4, T5, T6) 
8. ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในประเด็นจุดแขง็/ จุดเด่นให้สังคมไดร้ับทราบ (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, O1, O2, O4, 
O5, O6, O7 T1, T4) 
9. การส่งเสริมและสนบัสนุนทุนการศึกษา (S3, S4, S5, O1, O5, T4) 
10. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (S1, S3, S4, S5, S6, S7, W1, W2, W3, W5, O1,O2,O3, O4,O5, O6,O7, T1, T2, 
T3, T4, T5, T6) 
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แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

กลยุท ธ์ ที่  1 . 1  พัฒนา
คุณภาพระดบัหลกัสูตร 
(S1,S2,S5,W1,W4,O2, 
O5,O6,T2,T3) 
  
 

1.พฒันาคุณภาพหลกัสูตร
ปริญญาตรีทางวิชา ชีพ
หรือปฏิบตัิการ  

จาํนวนหลกัสูตร จาํนวนหลกัสูตร จาํนวนหลกัสูตร 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
เพิ่มขึ้น
อยา่งนอ้ย 

1
หลกัสูตร 

เพิ่มขึ้น
อยา่งนอ้ย 

1
หลกัสูตร 
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อยา่งนอ้ย 

1
หลกัสูตร 
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อยา่งนอ้ย 

1
หลกัสูตร 
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1
หลกัสูตร 

เพิ่มขึ้น
อยา่งนอ้ย 

2
หลกัสูตร 

เพิ่มขึ้น
อยา่งนอ้ย 

2
หลกัสูตร 

เพิ่มขึ้น
อยา่งนอ้ย 

2
หลกัสูตร 

เพิ่มขึ้น
อยา่งนอ้ย 

2
หลกัสูตร 

เพิ่มขึ้น
อยา่งนอ้ย 

2
หลกัสูตร 

2. การพฒันาความพร้อม
ของห้ อ ง เ รี ยน  E-Class 
room เพื่อการเรียนรู้ทุก
ระดบั 
นิยาม E-Class room หมายถึง 

ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ  เ ค รื่ อ ง

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  เ ค รื่ อ ง

โ ป ร เ จ ค เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น 

(Visual Presentation)  

ทุกคณะมีหอ้งเรียน 
 E-Class room  

ทุกคณะมีหอ้งเรียน  
E-Class room  

ทุกคณะมีหอ้งเรียน  
E-Class room 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่  
5 %  
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่  
5 %  
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่  

10 % 
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

15 % 
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

20 % 
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

25 % 
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

30 % 
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

35 % 
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

40 % 
ของ

หอ้งเรียน 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

45 %  
ของ

หอ้งเรียน 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

 ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องเล่น
DVD ที่เป็นสื่อการเรียน 
ก า ร ส อ น แ ท น ก า ร ใ ช ้
Whiteboard, เมาส์ปากกา 
Software, สัญญาณ 
wifi  มีความเสถียร 

          

กลยุทธ์ที่ 1.2 พฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
(S2, S3, S5, W1 , W4, 
O1, O2, T2, T3, T4, T7) 

1.ร้อยละบณัฑิตที่ได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

บัณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง า น ทํ า ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี ไม่ตํ่าว่าร้อยละ 80 รวมทุก
หลกัสูตร 

บัณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง า น ทํ า ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี ไม่ตํ่าว่าร้อยละ 83 รวมทุก
หลกัสูตร 

บัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ไม่ตํ่าว่าร้อยละ 86 รวม
ทุกหลกัสูตร 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
80 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
81 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
82 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
83 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
84 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
85 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
86 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
87 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 
88 รวม
ทุก

หลกัสูตร 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 89 
รวมทุก
หลกัสูตร 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

 2.นักศึกษาระดบัปริญญา

ตรีต้องสอบผ่านความรู้

ด้านภาษาอังกฤษตาม

เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ที่

มหาวิทยาลยักาํหนด 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีตอ้ง
ส อ บ ผ่ า น ค ว า ม รู้ ด้ า น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม เ ก ณฑ์
ม า ต รฐ าน ที่ มห า วิ ท ย า ลัย
กาํหนด 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีตอ้ง
ส อ บ ผ่ า น ค ว า ม รู้ ด้ า น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม เ ก ณฑ์
ม า ต ร ฐ าน ที่ มห า วิ ท ย า ลั ย
กาํหนด 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ้งสอบผ่าน
ความ รู้ด้านภาษาอังกฤษตาม เกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลยักาํหนด 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

25 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

26 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

27 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

28 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

29 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

30 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

31 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

32 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

33 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ  

34 

3.ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตของผู ้ใช้บัณฑิต 
ต า ม ก ร อบม า ต ร ฐ า น
คุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตต่อการจดัการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ  

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตต่อการจดัการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐ าน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ  

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตต่อ
การจัดการ เ รียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.51 
 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.53 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.55 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.57 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.59 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.61 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.62 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.63 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.64 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.65 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

 4.ผลการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะ
ก า ร เ รี ย น ใ น 
พทุธศตวรรษที่ 26 

นักศึกษาสามารถนําความรู้
และประสบการณ์จากการเขา้
ร่วมโครงการและกิจกรรมมา
ประยกุตใ์ช ้

นักศึกษาสามารถนําความรู้
และประสบการณ์จากการเขา้
ร่วมโครงการและกิจกรรมมา
ประยกุตใ์ช ้

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมมาประยกุตใ์ช ้

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
อยา่งนอ้ย 

1 วิชา 
อยา่งนอ้ย 

1 วิชา 
อยา่งนอ้ย 

2 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

2 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

3 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

3 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

4 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

4 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

5 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

5 วิชา 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พฒันา
ทักษะทางด้านวิชาการ/
วิชาชีพ  
(S2, S3, S5, W1, W3, 
O2, O5, O6, O7, T1, T3, 
T4, T7) 

1.ทุกหลกัสูตรมีโครงการ/
กิ จกรรมพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ
เพื่อรองรับอาเซียน 

นักศึกษาสามารถนําความรู้
และประสบการณ์จากการเขา้
ร่วมโครงการและกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านวิ ช าการ /
วิชาชีพเพื่อรองรับอาเซียน ใน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
หลกัสูตร 

นักศึกษาสามารถนําความรู้
และประสบการณ์จากการเขา้
ร่วมโครงการและกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านวิ ช าการ /
วิชาชีพเพื่อรองรับอาเซียน ใน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
หลกัสูตร 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 

ด้านวิชาการ/วิชาชีพเพื่อรองรับอาเซียน 
ในการเรียนการศึกษาตามหลกัสูตร 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
อยา่งนอ้ย 

1 วิชา 
อยา่งนอ้ย 

1 วิชา 
อยา่งนอ้ย 

2 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

2 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

3 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

3 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

4 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

4 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

5 วิชา 

อยา่งนอ้ย 

5 วิชา 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวชิาการ นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชาติ  

กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้
อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์ 
(S2,S3,S5,W2,W3,O1, 
O4) 

1.อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนับสนุนวิจัย  (ภายใน
และภายนอก) 

ร้อยละอาจารย์ที่ ได้ รับทุน
สนับสนุนวิจยั (ภายในและ
ภายนอก) 

ร้อยละอาจารย์ที่ ได้ รับทุน
สนับสนุนวิจยั (ภายในและ
ภายนอก) 

ร้อยละอาจารยท์ี่ไดร้ับทุนสนับสนุนวิจยั 
(ภายในและภายนอก) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

25 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

30 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

35 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

40 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

45 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

50 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

52 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

54 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

56 

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 

58 

กลยทุธ์ที่ 2.2 สนบัสนุน
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ในระดับชาติ
และ/หรือระดบันานาชาติ 
(S3, S5, W2, W3, O1, 
O4, O6, O7, T1, T3, T4) 

1.จํ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย 
ผลงานวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิ จัยห รือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจาก
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ  หรือ  ระดับ
น า น า ช า ติ  ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอ้มูล TCI หรือ  

จาํนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่เผยแพร่มีค่า
นํ้ าหนกัตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป  

จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่เผยแพร่มีค่า
นํ้ าหนกัตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ25 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ25 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ26 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ26 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ26 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ27 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ27 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ28 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ28 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ28 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

 Scopus หรือตามประกาศ
ก .พ .อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาแห่งชาติว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
สํ า ห รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 ผลงานไดร้ับการจด
อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร ห รื อ
สิทธิบตัร หรือเป็นผลงาน
ทางวิชาการรับใชส้ังคมที่
ผ่านการประเมินตาํแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล้ ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชา ติ
ว่าจา้งให้ดาํเนินการ ตาํรา
หรือหนังสือที่ใช้ในการ
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

ขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง
วิชาการแลว้ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างและ
พฒันาเครือข่ายงานวิจัย
ระดบัชาติหรือนานาชาติ  
(S2, S3, S5, S6, W2, W3, 
W5, O1, O4, O6, O7, T1, 
T2, T3) 

1.ผลงานวิจยัที่ร่วมมือใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงานวิจัยที่ทําร่วมกับ
สถาบนัอื่น   

จาํนวนผลงานวิจยัที่ร่วมมือใน
ระดับช า ติห รื อน าน าช า ติ 
ผลงานวิจยัที่ทาํร่วมกบัสถาบนั
อื่น   

จาํนวนผลงานวิจยัที่ร่วมมือใน
ระดับช า ติห รื อน าน าช า ติ 
ผลงานวิจยัที่ทาํร่วมกบัสถาบนั
อื่น   

จาํนวนผลงานวิจยัที่ร่วมมือในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ ผลงานวิจัยที่ทําร่วมกับ
สถาบนัอื่น   

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 6 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การให้บริการวชิาการเพือ่สร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

กลยุทธ์  3.1 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริการ
วิชาการแก่สงัคม 
(S2,S3,S6,O4) 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการ
แกไ้ขปัญหาสงัคม 

สงัคมมีความเขม้แขง็สามารถ
ยนืไดด้ว้ยตนเอง 

สงัคมมีความเขม้แขง็สามารถ
ยนืไดด้ว้ยตนเอง 

สงัคมมีความเขม้แขง็สามารถยนืไดด้ว้ย
ตนเอง 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

25 
ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
65 

2. จดัโครงการ บริการ
วิชาการเพื่อให้บริการต่อ
สาธารณะ 

โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ใหบ้ริการต่อสาธารณะ 

โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ใหบ้ริการต่อสาธารณะ 

โครงการบริการวิชาการเพื่อให้บริการต่อ
สาธารณะ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
อยา่งนอ้ย 

2 
โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

อยา่งนอ้ย 
2 

โครงการ 

3 .  ให้ บ ริ ก า รวิ ช า ก า ร
ชุมชนเป้าหมายโดยใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้

ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นทางเลือก

ใ น ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม สู่

ประเทศชาติได ้

โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
สามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็น
ทางเลือกในการพฒันาสังคมสู่
ประเทศชาติได ้

โครงการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็น
ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม สู่
ประเทศชาติได ้
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

  2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

20 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

25 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

30 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

35 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

40 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

45 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

50 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

55 

การนาํไป
ประยกุต์
ใชร้้อยละ 

60 

การนาํไป
ประยกุต ์
ใชร้้อยละ 

65 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 ทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม โดยบูรณาการกบักจิกรรมพฒันานักศึกษา 

กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

กลยุทธ์ 4.1 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วฒันธรรม (S4, S5, S6, 
O4) 

1. มีการเผยแพร่โครงการ/
กิจกรรม หรือการบริการ
ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรมต่อสาธารณชน 

มี ก า ร เ ผ ย แพ ร่ โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/ผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์หรือนักศึกษา ที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบนั 

มี ก า ร เ ผ ย แพ ร่ โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/ผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์หรือนักศึกษา ที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบนั/ชุมชน 

มีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์หรือนักศึกษา ที่
ไดร้ับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั/ชุมชน 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ
/กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ 9 

โครงการ/
กิจกรรม 

2.ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วฒันธรรม 

ทุกโครงการ/กิจกรรม บรรลุ
ความสาํเร็จตามแผน  

ทุกโครงการ/กิจกรรม บรรลุ
ความสาํเร็จตามแผน  

ทุกโครงการ/กิจกรรม บรรลุความสําเร็จ
ตามแผน 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 80 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 80 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 80 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 80 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 80 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 85 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 85 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 85 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 85 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 85 

 
 

           



แผนยทุธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) 

38 | มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

กลยุทธ์  4.2 บูรณาการ
ทํา นุ บํา รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมไทยกับการ
จดัการเรียนการสอน เพื่อ
สร้างความเขม้แขง็ให้กบั
ประชาคมอาเซียน 
(S2, S4, S5, W1, O2, 
O5) 

1. ทุกหลกัสูตรมีการทาํนุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมไทยกับการ
จดัการเรียนการสอน เพื่อ
สร้างความเขม้แข็งให้กบั
ประชาคมอาเซียน 

ทุกหลกัสูตรมีจาํนวนรายวิชาที่
มีการบูรณาการด้านการทาํนุ
บาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไทย
กับการจัดการเรียนการสอน 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ภาคการศึกษา 

ทุกหลกัสูตรมีจาํนวนรายวิชาที่
มีการบูรณาการด้านการทาํนุ
บาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไทย
กับการจัดการเรียนการสอน 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ภาคการศึกษา 

ทุกหลักสูตรมีจํานวนรายวิชาที่ มีการ 
บูรณาการด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการ
สอน ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ภาค
การศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 20 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 21 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 22 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 23 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 24 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 25 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 25 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 26 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 26 
ของ

รายวชิา 

ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อย
ละ 26 
ของ

รายวชิา 

 
 
 
 
 
 



แผนยทุธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) 

39 | มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

ก ล ยุ ท ธ์  5.1 ส ร้ า ง
เครือข่ายวิชาการและการ
พฒันาระบบเครือข่ายให้
มีความเข้มแข็ง  มีการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
(S2,S3,S5,O1,O7,T1, 
T3) 

1.  มีสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการทั้ งในประเทศ
หรือต่างประเทศ  และมี
โครงการ/กิจกรรมร่วมกนั
อยา่งต่อเนื่อง (MOU) 

โครงการ / กิจกรรมที่นับได้
อยา่งต่อเนื่อง (3 ปี) 

โครงการ / กิจกรรมที่นับได้
อยา่งต่อเนื่อง (3 ปี) 

โครงการ/กิจกรรมที่นบัไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  
(4 ปี) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 
80 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ  
81 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 

82 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 

83 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 

84 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 85 

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 

85 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 

86 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 

86 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 
 86 ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

2 .  ความพึ งพอใจของ
ผู ้ รั บผิ ดชอบ เค รือ ข่ า ย
ภายนอก 

ความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบ
เครือข่ายภายนอก 

ความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบ
เครือข่ายภายนอก 

ความพึงพอใจของผูร้ับผิดชอบเครือข่าย
ภายนอก 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
85 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
86 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
87 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
88 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
89 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
90 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
90 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
91 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
91 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ  
91 

5 . 2  พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการบริหาร
และจดัการอยา่งมี  

1.ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ ในการบริหาร
และจดัการ 

คณะมีการนาํระบบสารสนเทศ
มา ใช้  ในการบ ริห ารและ
จดัการ 

คณะมีการนาํระบบสารสนเทศ
มา ใช้  ในการบ ริห ารและ
จดัการ 

คณะมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารและจดัการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

ประสิทธิภาพ (S3, W6, 
O6, T2) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
อยา่งนอ้ย 

2 พนัธกิจ

อยา่งนอ้ย 

2 พนัธกิจ

อยา่งนอ้ย 

3 พนัธกิจ

อยา่งนอ้ย 

3 พนัธกิจ 

อยา่งนอ้ย 

3 พนัธกิจ

อยา่งนอ้ย 

4 พนัธกิจ

อยา่งนอ้ย 

4 พนัธกิจ

อยา่งนอ้ย 

4 พนัธกิจ

อยา่งนอ้ย 

5 พนัธกิจ

อยา่งนอ้ย 

5 พนัธกิจ 

 2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู ้ใช้ระบบสารสน-
เทศ 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ  

ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ  

ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู ้ใช้
ระบบสารสนเทศ  

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.51 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.53 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.55 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.57 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.59 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.61 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.61 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.62 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.62 

มีค่าเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากวา่ 

4.62 

กลยทุธ์ 5.3 การส่งเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษา (S3, S4, 
S5, O1, O5, T4) 

1.มี ทุน  การ ศึกษาด้าน
วิชาการ /ด้านศิลปะแก่
นักศึกษาเรียนดีเด่นทุก
หลกัสูตรในระดบั 

ทุกหลกัสูตรในระดบัปริญญา
ตรีมีทุนการศึกษา 

ทุกหลกัสูตรในระดบัปริญญา
ตรีมีทุนการศึกษา 

ทุ กหลัก สู ต ร ในระดับป ริญญาต รี มี
ทุนการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 

อยา่นอ้ย
หลกัสูตร
ละ 1 ทุน
การ 
ศึกษา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

 2 .ปริญญาตรี มี ทุนการ 
ศึ ก ษ า ด้ า น กี ฬ า ใ ห้
นกัศึกษา 

มี ทุนการศึกษาด้านกีฬาให้
นกัศึกษา 

มี ทุนการศึกษาด้านกีฬาให้
นกัศึกษา 

มีทุนการศึกษาดา้นกีฬาใหน้กัศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ร้อยละ 10
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 15
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 20
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 25
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 30
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 35
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 40
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 45
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 50
ของผูผ้า่น

การ
ทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

ร้อยละ 55
ของผูผ้า่น
การทดสอบ
ตามเกณฑ์
ของมหา- 
วทิยาลยั 

กลยุทธ์ที่ 5.4 การบริหาร
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
(S1,S3,S4,S5,S6,S7,W1,
W2,W3,W5,O1,O2,O3, 
O4,O5, O6,O7, T1, T2, 

T3, T4, T5, T6, T7) 

1.ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุก
ระดบั 

การประชุมร่วมของผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกระดบัแบบ Two - Way 
Communication 

การประชุมร่วมของผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกระดบัแบบ Two - Way 
Communication 

การประชุมร่วมของผูบ้ริหารและบุคลากรทุก
ระดบัแบบ Two - Way Communication 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ 2 
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2 
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2 
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2 
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2 
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2  
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2  
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2  
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2  
ครั้ง/ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่ 2  
ครั้ง/ปี 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

 2.ตวับ่งชี้ของแผนกลยทุธ์

แ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง

แผนปฏิบัติการ ที่ มีการ

ดํา เ นิ น ง านบรร ลุต าม

เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
ตวับ่งชี้ของแผนปฏิบตัิที่มีการ
ดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
ตวับ่งชี้ของแผนปฏิบตัิที่มีการ
ดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และตวับ่งชี้ของ
แผนปฏิบตัิที่มีการดาํเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

81 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
84 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
86 

ร้อยละ 
86 

ร้อยละ  
86 

กลยุท ธ์ ที่  5 .5  กลยุท ธ์

การเงิน (S3, W1, W2, 

W3, W4, W5, O1, O2, 

O3, O5, O6, O7, T1, T2, 

T3, T4, T5, T6) 

1.มีการดํา เ นินงานตาม
แผนกลยทุธ์การเงิน 

รายจ่ายงบประมาณตามแผน
กลยทุธ์การเงิน 

รายจ่ายงบประมาณตามแผน
กลยทุธ์การเงิน 

รายจ่ายงบประมาณตามแผนกลยุทธ์
การเงิน 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
80 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
81 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
82 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
83 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
84 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
85 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
85 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
86 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ 
86 

ไม่นอ้ย
กวา่ 

ร้อยละ  
86 

กลยุทธ์ที่ 5.6 ส่งเสริม
พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(S3, W1, W2, W3, W5, 
O1, T1) 

1. มีบุคลากรไดร้ับการ
อบรมในด้านวิชาการ /
วิ ช า ชี พ ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกสถาบนั 

บุคลากรได้รับการอบรมใน
ด้านวิชาการ/วิชาชีพภายใน
และภายนอกสถาบนั 
 
 

บุคลากรได้รับการอบรมใน
ด้านวิชาการ/วิชาชีพภายใน
และภายนอกสถาบนั 
 

บุคลากรไดร้ับการอบรมในดา้นวิชาการ/
วิชาชีพภายในและภายนอกสถาบนั 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

  2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
 ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

50 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

52 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

54 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

56 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

58 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

60 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

62 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

64 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ 

66 

ไม่นอ้ย

กวา่ 

ร้อยละ  

68 

 2.มี บุ ค ล า ก ร ไ ด้ รั บ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

จํานวนผู ้ยื่นขอศึกษาต่อใน
ระดบัที่สูงขึ้น 

จํานวนผู ้ยื่นขอศึกษาต่อใน
ระดบัที่สูงขึ้น 

จาํนวนผูย้ืน่ขอศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 ของ 
ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 6 ของ 
ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 7 ของ 
ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 8 ของ 
ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 9 ของ 
ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 10 
ของ 

ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 11 
ของ 

ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 12 
ของ 

ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 13 
ของ 

ผูย้ืน่ขอ 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 14 
ของ 

ผูย้ืน่ขอ 

 3. การเขา้สู่ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

จาํนวนผูย้ื่นขอที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ ์

จาํนวนผูย้ื่นขอที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ ์

จาํนวนผูย้ืน่ขอที่มีคุณสมบตัิตามเกณฑ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 

ไม่นอ้ย
กวา่ร้อย
ละ 5 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การประชาสัมพนัธ์กจิกรรมและผลงานวชิาการแนวรุก 

กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 - 2562 2563 - 2565 2566-2569 

กลยทุธ์ที่ 6.1 
ประชาสัมพันธ์ แนวรุก
ใ น ป ร ะ เ ด็ น จุ ด แ ข็ ง / 
จุด เ ด่นให้สั งคมได้รับ
ทราบ  
(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7, 
O1,O2,O4,O5,O6,O7,T1, 
T4) 

1.ประชาสัมพนัธ์ผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลยั 

มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่
ทุกโครงการ /กิจกรรมก่อน
ดํา เ นินโครงการ  และหลัง
ดาํเนินโครงการ 

มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่
ทุกโครงการ / กิจกรรมก่อน
ดํา เ นินโครงการ  และหลัง
ดาํเนินโครงการ 

มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ทุกโครงการ/
กิจกรรมก่อนดาํเนินโครงการ และหลัง
ดาํเนินโครงการ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

ไม่เกิน  
7 วนั 

2. ประชาสัมพนัธ์ทุก
ช่องทาง (วิทยุโทรทัศน์, 
วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ,  
สื่อออนไลน์ ,  วารสาร , 
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ,  ป้ า ย
โฆษณาประชาสมัพนัธ์) 

ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
อยา่งนอ้ย 

3 
ช่องทาง 

อยา่งนอ้ย 
3 

ช่องทาง 

อยา่งนอ้ย 
4 

ช่องทาง 

อยา่งนอ้ย 
4 

ช่องทาง 

อยา่งนอ้ย 
4 

ช่องทาง 

อยา่งนอ้ย 
5 

ช่องทาง 

อยา่งนอ้ย 
5 

ช่องทาง 

อยา่งนอ้ย 
5 

ช่องทาง 
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