แผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระยะ 4 ป
(ปงบประมาณ พ .ศ. 2561-2564)

สวนที่ 1
ความเปนมาและขอมูลเบื้องตน
บริบทและความเปนมา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมเปนสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง อันประกอบไปดวย สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดประกาศจัดตั้ง “คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ขึ้นเปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใหมีระบบบริหารจัดการ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงวาดวยการบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2559
ปจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4
หลักสูตรไดแก 1. เทคโนโลยีโยธา 2. เทคโนโลยีไฟฟา 3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 4.เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และ
อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและชีวอนามัย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ซึ่งคาดวาจะเปดรับนักศึกษาใน
ปการศึกษา 2561
ในการบริหารจัดการองคกร จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแผนยุทธศาสตรขององคกร เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทาง
ในการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระยะ 5 ป เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานของคณะ ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
บริบทของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนสอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน นอกจากนี้ในกระบวนการประเมินผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปการศึกษา 2559ของสาขาวิชาที่อยูภายใตสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบางประเด็นที่จําเปนตองมี
การปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
คณะฯโดยประกอบไปดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงานฯ ประธานสาขาวิชา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
รวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ.2561-2565) ขึ้นมา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกําหนด
ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว
วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ปรัชญา (Philosophy)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสรางสรรคนวัตกรรมสูสังคม

ปณิธาน(Determination)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงผลิตความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความใฝดี ใฝรู
สูงาน ใหบริการวิชาการ วิจัยสรางสรรคและพัฒนาองคความรู เพื่อสนองตอทองถิ่นอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน(Vision)
องคกรแหงการเรียนรูพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง มุงมั่นสูความเปนเลิศทางวิชาการและสรางนวัตกรรมเต็มรูปแบบทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อบริการชุมชนและทองถิ่นใหยั่งยืน
อัตลักษณ
ใฝดี

: ใฝดี ใฝรู สูงาน

: มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ใฝรู : ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สูงาน : ขยัน อดทน กระตือรือรน เสียสละเพื่อสวนรวม

เอกลักษณ
มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม
พันธกิจ(Mission)
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษาสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการของสาขาวิชาและภารกิจ
หลักของคณะทุกดาน
การวิเคราะหสถานภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( SWOT)
ดานการจัดการเรียนการสอน
จุดแข็ง
จุดออน
1. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและศักยภาพมี
1. ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
คุณวุฒิที่สอดคลองกับหลักสูตร
ยังไมเพียงพอ เชน งบประมาณ อุปกรณ
หองปฏิบัติการเรียนการสอน
2. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
2. นักศึกษาแรกเขา มีความรูพื้นฐานทางดาน
3. มีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสาขา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรนอย
อาชีพชางไฟฟาภายในอาคารระดับ 1 สาขาชางเขียน
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูยังขาดความสอดคลอง
แบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอรและศูนยทดสอบวัสดุ
กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับไทยแลนด
อุตสาหกรรม
4.0
4. หลักสูตรสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม

จุดแข็ง
5. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย และมีการ
พัฒนานักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือกับเครือขาย
องคกรภายนอก อาทิ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6.มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะปฏิบัติมี
หองปฏิบัติการเฉพาะดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โอกาส
1. มีแหลงเรียนรูในชุมชน/ภูมิปญญาทองถิ่น ที่จะนํามา
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเชน โรงไฟฟาราชบุรี
2. มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะสม
หนวยกิต รวมถึงการถายโอนหนวยกิต ระบบเทียบโอน
หนวยกิต ประสบการณการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
3. มีเครือขายเพื่อพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ เชี่ยวชาญ
ในศาสตร
4. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่สงเสริมใหอาจารยมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
6. มีทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาประเภทตางๆ เชน ทุนอัญ
มณี ทุน คสม. ทุน กรอ.
7. มีธรรมชาติภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู
8. นโยบายรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 และ
นโยบายรัฐบาลดานการพัฒนาอาชีพ
9. ตลาดแรงงานตองการแรงงานดานอุตสาหกรรมจํานวน
มาก
10. หลักสูตรมีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
ดานการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อทองถิ่น
ดานการวิจัย

จุดออน

อุปสรรค
1. นโยบายการขยายโ อกาสทางการศึกษาโดย
สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย อันทําใหผูเรียน
มีทางเลือกเพิ่มขึ้น สงผลตอจํานวนนักศึกษาบาง
สาขาวิชามีจํานวนนอยลง
2. พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน/เยาวชน
เปลี่ยนแปลงไป
3. มีการแขงขันสูงในระหวางสถาบัน
4. ประชากรวัยเรียนมีจํานวนลดลง สงผลให
กลุมเปาหมายที่จะศึกษาตอในระดับ อุดมศึกษา
ลดลง

จุดแข็ง
จุดออน
1. อาจารยมีศักยภาพและประสบการณในการทําวิจัยและมี 1.คณะขาดงบประมาณในการอุดหนุนงานวิจัยและง
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆไดอยางตอเนื่องเพื่อรองรับ วิจัยจากภายนอกในการเผยแพรผลงานระดับชาติแล
งานวิจัยที่เปนพันธกิจหลัก
นานาชาติ
2. มีจํานวนบทความวิจัย งานวิจัยและบทความวิชาการที่มี 2. ความรวมมือในการบูรณาการระหวางศาสตรเพื่อ
การตีพิมพเผยแพรตามเกณฑฐานขอมูลวารสารที่ สกอ.กําหนพัฒนางานวิจัยคอนขางนอย
3. มีงานวิจัยตอบโจทยชุมชนทองถิ่น
โอกาส
1. มีเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติใน
การนําเสนอผลงานดานเทคโนโลยีและเพื่อเสวนาทางดาน
งานวิจัยแบบบูรณาการมากขึ้น
2. ผูบริหารมียุทธศาสตรและนโยบายการประกันคุณภาพ
รวมถึงระบบและกลไกตางๆ ใหความสําคัญกับการวิจัย
3.เผยแพรแหลงทุนที่หลากหลายใหการสนับสนุน ในการ
ใหอาจารย /บุคลากร สรางงานวิจัย
4. อาจารยสามารถสรางเครือขายกับนักวิจัยหรือองคกร
ภายนอกได ทําใหเกิดเปนความรวมมือในการทําวิจัย ที่ให
การสนับสนุนเงินทุนรวมทั้งการนําไปตีพิมพเผยแพรและ
ใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ
5. มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลงานวิจัยสนับสนุนในการ
สืบคนขอมูลการวิจัย
6. มีการประชาสัมพันธการประชุมวิชาการอยางตอเนื่อง

อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยขาดแคลนเครื่องมือหรืออุปกรณ
ที่นํามาใชในการทําวิจัยบางสวน
2. สัญญาณอินเตอรเน็ตสําหรับการสืบคนขอมูล
วิจัยไมเสถียรภาพ
3. หองปฏิบัติการในการดําเนินงานวิจัยไม
เพียงพอ
4. ฐานขอมูลงานวิจัยเฉพาะทางไมครอบคลุมทุก
ศาสตร

ดานการบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
ทําใหสามารถนําไปใชบริการสังคมไดหลายดาน
2. มีเครือขายเพื่อสรางความรวมมือระหวางชุมชนในการ
ใหบริการวิชาการ
3. มีศักยภาพในการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. โครงการบริการวิชาการตอบสนองความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น

จุดออน
1. มีโครงการบริการวิชาการที่นํามาบูรณาการกับ
การวิจัยมีจํานวนนอย
2. การสํารวจความตองการในการบริการวิชาการ
ในพื้นที่เปาหมายยังไมทั่วถึง

โอกาส
1. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน
ภายนอกสถาบัน
2. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเอื้ออํานวยตอการจัดโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม
3. หนวยงานภายนอกใหความรวมมือสนับสนุนการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ
4. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหประชาชน
ทุกกลุมไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และ
สามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางตอเนื่อง
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. คณาจารยและนักศึกษาใหความสนใจและรวมมือใน
การจัดกิจกรรม
2. มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจอยาง
ตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

โอกาส
1.คณะมีงานกิจกรรมที่สงเสริมดานภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
2. นักศึกษาของคณะสามารถเขารวมกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมทองถิ่นได
3. ชุมชนมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

อุปสรรค
1. แนวทาง ของมหาวิทยาลัย ในการบริหาร
งบประมาณสําหรับการบริการวิชาการไม
เพียงพอตอความตองการงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยที่ตอยอดจากการบริการวิชาการ
2. ชุมชนมีความตองการองคความรูที่จะใชใน
การพัฒนา

จุดออน
1. การเชื่อมโยงงานดานศิลปวัฒนธรรมระหวาง
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยยังมีนอย
2. สถานที่ไมเอื้อตอการจัดกิจกรรม
3. เกณฑมาตรฐานดานประกันคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อใหมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ระดับชาติเปนไปไดยาก

อุปสรรค
1. งบประมาณในการจัดสรรใหกับงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ
แตตนทุนในการจัดกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมมีราคาสูง
2. การสรางเครือขายทางศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ ตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน
มาก

ดานการบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพ
2. มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาใชในการบริหาร
จัดการ
3. คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
4. คณะฯ มีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจและมี
สวนรวม
5. คณะฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและ
บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในดานการสอนและการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น (Active Learning)
6. คณะฯมีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการทํา
ผลงานทางวิชาการของอาจารยอยางตอเนื่อง

จุดออน
1. แผนการจัดการในการจัดหารายไดเขาสู
คณะฯ ไมชัดเจน
2. อัตรากําลังของบุคลากรยังไมเพียงพอ
3. บุคลากรยังมีความรูความเขาใจทางดาน
ระเบียบพัสดุ ไมชัดเจน
4. อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตําแหนงทางวิชาการมีปริมาณที่นอยกวา
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา

โอกาส
1. ตลาดแรงงานตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
จํานวนมากขึ้น
2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนทุนการศึกษาทุกหลักสูตรให
สามารถกูไดทั้ง กยศ. และ กรอ.
3. ความเชื่อมโยงเครือขายและความรวมมือทางวิชาการ
กับสถานศึกษาและหนวยงานภายนอกในระดับชาติและ
นานาชาติ
4. AEC ประชาคมอาเซียน เปนโอกาสทําใหมีบทบาทใน
การพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในดาน
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง

อุปสรรค
1. การจัดสรรงบประมาณมีอยางจํากัดไม
เพียงพอตอการบริหารจัดการไดอยาง
ครอบคลุม
2. การบริหารจัดการสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยยังไมเสถียรภาพ
3. ระบบฐานขอมูลของหนวยงานไมเชื่อมโยง
เปนระบบเดียวกัน

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
เพื่อใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการไดบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดจึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรไว 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ 1.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี
กลยุทธที่ 1.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา การศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสุขภาพ
กลยุทธที่ 1.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1.4 สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการใหบริการวิชาการสูสังคมเพื่อสรางรายไดใหกับคณะ
กลยุทธที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 2.1 ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นและประเทศ
กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนานักศึกษา ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและเรียนรูการปฏิบัติจากสถานการณจําลองและ
สถานการณจริง
กลยุทธที่ 2.3 การสงเสริมศักยภาพอาจารยและบุคลากรใหมีความรูทางวิชาการใหเขมแข็ง
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาและสรางหลักสูตรตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและและตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและประเทศ
กลยุทธที่ 2.6 สงเสริม สนับสนุนแหลงเรียนรูทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพเพื่อเอื้อตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน
ทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเชิงพื้นที่
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองและแกไขปญหาของ
มหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
กลยุทธที่ 3.3 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการใชประโยชน
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
กลยุทธที่ 3.4 สรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) และพัฒนาศักยภาพในการ
ทําวิจัยใหกับอาจารย

กลยุทธที่ 3.5 สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและการมีสวนรวมในการวิจัยและ/หรือการใหบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 3.6 สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการใหบริการวิชาการดานการบริการวิชาการเพื่อสรางรายได
ใหกับมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลที่ทันสมัยและเพียงพอตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูตลอดชีวิตที่มี
ความยืดหยุน หลากหลาย สามารถเขาถึงได โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยยั่งยืน
กลยุทธที่ 5.3 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธที่ 5.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ

ยทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ)
1. พัฒนาทองถิ่นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. อนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา ทองถิ่น
4. พัฒนาพื้นที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1. จํานวนฐานขอมูลปญหาและความตองการของ
ชุมชนทองถิ่นในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
2. จํานวนหมูบานที่มหาวิทยาลัยเขาไปใหความรูกับ
ประชาชนและรวมพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
1
1
1
1
ฐานขอมูล ฐานขอมูล ฐานขอมูล ฐานขอมูล
1
1
1
1
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน

1
3. จํานวนโครงการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร
โครงการ
พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับกา 1
โครงการ
พัฒนาทองถิ่น

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 1.1 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดภายใตกลยุทธ

1.1.1 จํานวนโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธเพื่อสรางองคความรู
และถายทอดเทคโนโลยี ที่ใชพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่นเพิ่มขึ้น
1.1.2 จํานวนโครงการถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการ
พัฒนาทองถิ่น
1.1.3 จํานวนองคกร ชุมชนใน
จังหวัดราชบุรีมี สวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนดานเศรษฐกิจ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

4
โครงการ

4
โครงการ

4
โครงการ

4
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) จัดทําแผนยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่นใน
จังหวัดราชบุรีโดยใชพันธกิจสัมพันธ
2) 1 คณะ 1 หมูบาน
3) 1 สาขา 1 โครงการบริการวิชาการ- สงเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหม
4) ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดทําโครงการใหบริการวิชาการสูสังคม 1 คณะ 1
หมูบาน
5) เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับ
ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธที่ 1.2 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสุขภาพ
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

1.2.1 จํานวนโครงการสงเสริม
1
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
โครงการ
1.2.2 จํานวนโครงการรณรงคปลอด
1
ยาเสพติด
โครงการ
1.2.3 จํานวนโครงการบูรณาการ ภูมิ
1
ปญญาไทยกับนวัตกรรม
โครงการ

2562

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ

2563

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ

2564

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) ศึกษาสภาพปญหาความตองการในการพัฒนา
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
2) บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคม
ทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
3) สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

กลยุทธที่ 1.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

กลยุทธที่ 1.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1.3.1 จํานวนโครงการบูรณาการ
1
1
1
1
1) สํานักงานสีเขียว
พันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมทองถิ่น โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
2) ศูนยทดสอบวัสดุทางดานอุตสาหกรรม
3) ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานรวมกับ
ดานสิ่งแวดลอม
สถาบั
นพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
1.3.2 จํานวนองคกรภาครัฐ เอกชน
1
1
1
1
4) บริการ กสทช.
ชุมชนในจังหวัดราชบุรีที่มีสวนรวมใน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน
การพัฒนาสังคมทองถิ่น

กลยุทธที่ 1. 4 : สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการใหบริการวิชาการสูสังคมเพื่อสรางรายไดใหกับ
คณะ
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

1.6.1 จํานวนเงินที่ไดจากการ
ใหบริการวิชาการสูสังคม
1.6.2 จํานวนหลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้นที่ใชสําหรับการใหบริการ
วิชาการเพื่อสรางรายไดกับคณะ
1.6.3 จํานวนขอบังคับระเบียบ
และประกาศของคณะเพื่อใชในการ
บริหารจัดการการใหบริการวิชาการสู
สังคม

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
ฉบับ

1
ฉบับ

1
ฉบับ

1
ฉบับ

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) สรางและพัฒนาหลักสูตรที่เปนจุดเดนของ
คณะในการใหบริการวิชาเพื่อการสรางรายได
2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการประกอบ
อาชีพ 3 เดือน / 6 เดือน
3) จัดทําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
คณะเพื่อการใหบริการวิชาการสูสังคม
4) บริการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ

กลยุทธที่ 1. 5 : อนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1.6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/
ผลงาน
2 งาน
ทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
1.6.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ
100
คน
อนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร พัฒนา
(สาขาละ
และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
25 คน)
และภูมิปญญาทองถิ่น
1.6.3 จํานวนโครงการที่สนับสนุน
1
โครงการ
สงเสริมและพัฒนาใหมีเอกลักษณ
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
1.6.4 จํานวนโครงการที่สนับสนุน
1

2 งาน

2 งาน

2 งาน

100
คน
(สาขาละ
25 คน)
1
โครงการ

100
คน
(สาขาละ
25 คน)
1
โครงการ

100
คน
(สาขาละ
25 คน)
1
โครงการ

1) สนับสนุนและสงเสริมงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2) สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3) เพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นสู
เศรษฐกิจชุมชน
4) โครงการทําบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5) กิจกรรมอาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1

1

1

กลยุทธที่ 1. 5 : อนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

2561

สงเสริมใหเขารวมการประกวดแขงขัน
โครงการ
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับชาติ
1.6. 5 จํานวนโครงการเพื่อการอนุรักษ
1
โครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวัน
สําคัญของไทย
1.6.6 จํานวนโครงการที่บูรณาการ
1
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กับงานบริการวิชาการ หรืองานวิจัย
1.6.7 จํานวนหลักสูตรของคณะที่
1
บูรณาการการเรียนการสอนกับ
หลักสูตร
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
1.6.8 จํานวนแหลงเรียนรูทางดาน
1
แหลง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

2562

2563

2564

โครงการ

โครงการ

โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
แหลง

1
แหลง

1
แหลง

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ)
1. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพสอดคลองกับไทยแลนด 4.0
2. รอยละอาจารยที่ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
3. มีหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง และอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ
5. มีแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1. รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพทางดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอดคลองกับไทยแลนด 4.0
2. รอยละของอาจารยที่มีการพัฒนาทางวิชาการ

คาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
20
30
40
50
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
60
70
80
90

3. รอยละของอาจารยที่มีทักษะและใชแนวทางการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning
4. จํานวนหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
และประเทศ
5. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ.
6. จํานวนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
คณะ

รอยละ
80
1
หลักสูตร
หลักสูตร
1
แหลง

รอยละ
85
1
หลักสูตร
5
หลักสูตร
1
แหลง

รอยละ
95
1
หลักสูตร
หลักสูตร
1
แหลง

รอยละ
100
1
หลักสูตร
หลักสูตร
1
แหลง

กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 2.1 : ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นและประเทศ
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

2.1.1 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับ
การสงเสริมทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพที่
สอดคลองกับไทยแลนด 4.0
2.1.2 จํานวนแผนงานสงเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาที่พึง
ประสงค
2.1.3 จํานวนเงินงบประมาณอยาง
นอยที่จัดสรรใหแตละสาขาวิชา เพื่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

15
แผนงาน

15
แผนงาน

15
แผนงาน

15
แผนงาน

40,000
บาท

40,000
บาท

40,000
บาท

40,000
บาท

รอยละ
20

รอยละ
30

รอยละ
40

รอยละ
50

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) สงเสริมนักศึกษาเขาอบรมทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ
2) จัดทําแผนงานการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาที่พึงประสงค และพัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อ
เสริมทักษะวิชาชีพใหสอดคลองกับไทยแลนด 4.0
3) พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของแต
ละสาขาวิชา

กลยุทธที่ 2.2 : การพัฒนานักศึกษา ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและเรียนรูการปฏิบัติจากสถานการณจําลองและ
สถานการณจริง
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

2.2.1 จํานวนหนวยงานชุมชน
และหนวยงานที่ใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

12
12
15
15
1) ทําขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน ชุมชนตาง ๆ
2) โครงการศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ
2) พัฒนานักศึกษาขององคการนักศึกษาของ
2.2.2 รอยละของนักศึกษาที่เขา รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
มหาวิทยาลัย องคการนักศึกษาของคณะ กิจกรรมชมรม/
รวมทํากิจกรรมนอกหลักสูตร เชน
70
80
90
90
ชุมนุม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ
3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรใหแก
จิตอาสา กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึกษาทุกชั้นป
และอื่น ๆ

กลยุทธที่ 2.2 : การพัฒนานักศึกษา ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและเรียนรูการปฏิบัติจากสถานการณจําลองและ
สถานการณจริง
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

2.2.3 รอยละของนักศึกษาไดรับ
การพัฒนาภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร
2.2.4รอยละของนักศึกษาชั้นป
สุดทายทุกหลักสูตรผานกิจกรรมการ
เตรียมความพรอมเพื่อหางานทํา

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

2.2.5 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะเปนที่พอใจของ
ผูใชบัณฑิต
2.2.6 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

4) เตรียมความพรอมเพื่อหางานทําใหกับนักศึกษา
5) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6) สํารวจการมีงานทําของบัณฑิต

กลยุทธที่ 2.3 : การสงเสริมศักยภาพอาจารยและบุคลากรใหมีความรูทางวิชาการใหเขมแข็ง
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

2.3.1 รอยละของอาจารยที่มี
ผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา
2.3.2 รอยละอาจารยที่ไดรับการ
พัฒนาความรูทางวิชาชีพ
2.3.3 รอยละของอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ
2.3.4 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
2.3.5 รอยละของอาจารยที่ผาน
การประเมินการสอน (ไมต่ํากวา 3.51
คะแนน)

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

รอยละ
80
รอยละ
80
รอยละ
25
รอยละ
32
รอยละ
80

2562

รอยละ
85
รอยละ
85
รอยละ
28
รอยละ
36
รอยละ
80

2563

2564

รอยละ
85
รอยละ
90
รอยละ
32
รอยละ
40
รอยละ
90

รอยละ
85
รอยละ
95
รอยละ
36
รอยละ
44
รอยละ
95

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) 1 ตํารา หรือ 1 เอกสารประกอบ
การสอนคุณภาพ
2) 1 อาจารย 1งานวิจัย/งานตีพิมพ
2) สงเสริมใหอาจารยเขารับการอบรมความรูทาง
วิชาชีพ
3) พัฒนาอาจารยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
4) สนับสนุนทุนการศึกษาใหอาจารยศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก
5) ประเมินการสอนของอาจารย

กลยุทธที่ 2.4 : พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

2.4.1 รอยละของอาจารยทีมี
ทักษะและใชแนวทางการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning
2.4.2 จํานวนผลงานของการ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2562

2563

2564

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
100

1

1

1

1) พัฒนาอาจารยใหมีทักษะดานตาง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning
2) แสดงผลงานของการปฏิบัติงานที่ดีของอาจารยผูสอน
แบบ Active Learning

2561

1

กลยุทธที่ 2.4 : พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

ปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning
2.4.3 จํานวนชุมชนแหงการเรียนรู
(PLC) ภายในมหาวิทยาลัย(ไมนอย
กวา)

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

ผลงาน

ผลงาน

ผลงาน

ผลงาน

1
ชุมชน

1
ชุมชน

1
ชุมชน

1
ชุมชน

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

3) สรางชุมชนแหงการเรียนรูในระดับคณะ

กลยุทธที่ 2. 5 : พัฒนาและสรางหลักสูตรตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและและตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและประเทศ
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561
2562
2563 2564
1
1
1
1
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

2.6.1 จํานวนหลักสูตรใหมที่
1) พัฒนาหลักสูตรใหม
ตอบสนอง ความตองการของ
2) กํากับติดตามใหทุกหลักสูตรไดรับการ
ทองถิ่นและประเทศ
ปรับปรุง ใหมีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.
2.6.2 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับ
4
การปรับปรุง ตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร 3) พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร
แบบสหกิจศึกษา
สกอ.
2.6.3 จํานวนหลักสูตรที่ให
2
3
4
4
นักศึกษาฝกประสบการณ
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา

กลยุทธที่ 2. 6 : สงเสริม สนับสนุนแหลงเรียนรูทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพเพื่อ
เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561
1
แหลง

2562
1
แหลง

2563
1
แหลง

2564
1
แหลง

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

2.7.1 จํานวนแหลงเรียนรูที่มี
1) พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในมหาวิทยาลัย
คุณภาพทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
และภายนอกมหาวิทยาลัย
2) สงเสริมใหไปศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู
2.7.2 จํานวนโครงการที่
4
4
5
5
ตาง ๆ
สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษา โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ไปศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เปาหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ)
เปนมหาวิทยาลัยที่สรางองคความรูและนวัตกรรม รวมทั้งใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
2. จํานวนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. จํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
4. จํานวนการใชประโยชนจากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเชิง
ประจักษหรือเชิงพาณิชย

คาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
3
3
3
3
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
20
30
35
35
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
1
1
1
1
ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
ชิ้นงาน ชิ้นงาน
1
1
1
1
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 3.1 : พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

3.1.1 จํานวนความรวมมือกับภาคี
เครือขาย

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1
1
1
1
1) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาคีที่
หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน เกี่ยวของผานกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่
2) จัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการของ
ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
4) สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของ
ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

กลยุทธที่ 3.2 : สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองและแกไขปญหาของ
มหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

3.2.1 จํานวนผลงานวิจัยที่
ตอบสนองตอความตองการ
แกปญหา และพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น
3.2.2 จํานวนผลงานวิจัยที่
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด
4.0 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน
3.2.3 จํานวนผลงาน
นวัตกรรมที่ตอบสนองตอความ
ตองการ แกปญหา และพัฒนา
ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
3.2.4 จํานวนงบประมาณ
วิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอกไมนอยกวา

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

2561
2562
2563 2564
1
1
1
1
1) รวมทุน (Matching Funds) กับสํานักงาน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใตหนวย
บูรณาการการวิจัยและความรวมมือเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
1
1
1
1
3) สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน
4) สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมเชิง
พื้นที่
5) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการ
1
1
1
1
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน พัฒนาทองถิ่น
6) จัดทําฐานขอมูลทองถิ่นที่เปนปจจุบัน เชื่อถือ
ได และสะดวกตอการใชงาน
7) สรางและพัฒนาหัวหนาชุดโครงการวิจัย
1.5
1.5
1.5
1.5
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 8) จัดทําธนาคารขอเสนอโครงการวิจัย
9) พัฒนาศักยภาพอาจารยเพื่อผลิตผลงาน
วิชาการรับใชสังคม

กลยุทธที่ 3.3: สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการใช
ประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

3.3.1 จํานวนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ไมนอยกวา
3.3.2 จํานวนผลงานวิจัยที่
หนวยงานภายนอกนําไปใช
ประโยชนเชิงประจักษ ไมนอย
กวา

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561
20
เรื่อง

2562
25
เรื่อง

2563
30
เรื่อง

2564
35
เรื่อง

1
เรื่อง

1
เรื่อง

1
เรื่อง

1
เรื่อง

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) ผลิตและพัฒนาวารสารวิจัย
2) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ
3) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัยรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
4) เผยแพรขาวสารวิจัยผานรายการวิทยุชุมชน
“ราชภัฏจอมบึงวิจัย”
5) จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐไทย

กลยุทธที่ 3.4: สรางชุมชนแหงการเรียนรู ( PLC) เพื่อสรางแรงบันดาลใจ ( Inspiration) และพัฒนาศักยภาพใน
การทําวิจัยใหกับอาจารย
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

3.4.1 จํานวนชุมชนแหง
การเรียนรูดานการวิจัย (PLC)ใน
คณะ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561
1
ชุมชน

2562
1
ชุมชน

2563
1
ชุมชน

2564
1
ชุมชน

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) เสวนาโตะกลม :แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องวิจัย
2) ไขปญหาคาใจเรื่องวิจัยแบบพี่ๆนอง
3) คลินิกวิจัย
4) 1 อาจารย 1 งานวิจัย
5) สรางมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรด
จังหวัดราชบุรี

กลยุทธที่ 3.5: สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและการมีสวนรวมในการวิจัยและ/หรือการใหบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

2561
2562 2563
2564
1) สรางมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อกระตุน
1
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ เศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรด

3.5.1 จํานวนโครงการวิจัย
ที่ บูรณาการกับการใหบริการ
วิชาการสูสังคม
3.5.2 จํานวนชุมชน
1
เปาหมายในการใหบริการ
หมูบาน
วิชาการเพื่อพัฒนาใหเปนชุมชน
ที่มีความเขมแข็งอยางยั่งยืน

1
1
1
หมูบาน หมูบาน หมูบาน

จังหวัดราชบุรี
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research: PAR)
3) พัฒนาศักยภาพอาจารยเพื่อผลิตผลงานวิชาการ
รับใชสังคม
4) บริการวิชาการ 1 คณะ 1 หมูบาน
5) 1 อาจารย 1 งานวิจัย
6) 1 สาขา 1 โครงการบริการวิชาการ

กลยุทธที่ 3.6: สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการใหบริการวิชาการดานการบริการวิชาการเพื่อสรางรายได
ใหกับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

3.6.1 จํานวนเงินที่ไดรับ
จากการใหบริการวิชาการดาน
การบริการวิชาการ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

2561
2562 2563
2564
500,000 600,000 700,000 800,000 1) จัดทําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
บาท
บาท
บาท
บาท มหาวิทยาลัยเพื่อการใหบริการวิชาการดานการวิจัย
2) สรางความเชี่ยวชาญและพัฒนาจุดเดนของ
มหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการดานการวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เปาหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ)
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อการศึกษาและบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1. ระบบสารสนเทศและ/หรือ ระบบฐานขอมูลเพื่อบริหารดาน
การศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสําหรับบริการนักศึกษา
และบุคลากร
2. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ครอบคลุมพื้นที่การใหบริการ
ของคณะ
3. นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล

คาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
80
80
90
90
รอยละ
80
รอยละ
80

รอยละ
85
รอยละ
85

รอยละ
90
รอยละ
90

รอยละ
95
รอยละ
95

กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลที่ทันสมัยและเพียงพอตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

4.1.1 มีระบบสารสนเทศรองรับการ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีระบบฐานขอมูลรายบุคคล
ของบุคลากร นักศึกษาและงานบริหาร
ของคณะที่ถูกตองเปนปจจุบัน และ
สามารถอางอิงได
4.1.3 รอยละ ของบุคลากรและ
นักศึกษาไดรับความรูจากการจัด
โครงการดานเทคโนโลยีสารเทศ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

รอยละ
80
รอยละ
80

รอยละ
80
รอยละ
80

รอยละ
90
รอยละ
90

รอยละ
90
รอยละ
90

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
95

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
ทันสมัย (e-MIS)
2) มีฐานขอมูลทางวิชาการของอาจารยและบุคลากร
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลของหนวยงานใหไดมาตรฐาน
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยได
อยางทั่วถึง
ภ) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้ง
ดานการบริหาร งบประมาณ การประกันคุณภาพงานบริหาร
บุคคล เปนตน
5) พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาของดานเทคโนโลยีสาร
เทศ

กลยุทธที่ 4.2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูตลอดชีวิต
ที่มีความยืดหยุน หลากหลาย สามารถเขาถึงได โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
คาเปาหมายปงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน
ภายใตกลยุทธ
2561 2562 2563 2564
4.2.1 รอยละการใชงานสื่อการสอน
อาจารยสําหรับนักศึกษาในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น
4.2.2 จํานวนอาจารยที่มLี ink Elearning , E-book , Journal
4.2.3 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

1 คน

2 คน

3 คน

4 คน

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1) พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส e-library
2) พัฒนาระบบฐานขอมูลทองถิ่น
e- Chayarachaphuri
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษารองรับการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุนหลากหลาย สามารถเขาถึง
ได โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่

ยทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
เปาหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ)
1. ทุกหนวยงานในคณะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สรางความเปนเลิศขององคกร
4. มีกิจกรรมความรวมมือกับภาคีเครือขายอยางเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
คาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
85
85
90
95
3.80
3.90
4.00
4.10
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ตัวชี้วัด
1. รอยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 5.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

กลยุทธที่ 5.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

5.1.1 รอยละของคะแนนผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)
5.1.2 การประเมินผูบริหารไดรับ
การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ
สอดรับกับกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

รอยละ
85

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
95

รอยละ
80

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาล
2) จัดทําคูมือการมอบอํานาจของมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผูบริหารที่สอด
รับกับกลยุทธ
4) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
5) แผนการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงาน
6) จัดทําคูมือการบริหารพัสดุ/ จัดซื้อจัดจาง
7) จัดทําคูมือการเบิกจายงบประมาณ
8) สงเสริมสนับสนุนผูปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ

กลยุทธที่ 5.2 : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ภายใตกลยุทธ

คาเปาหมายปงบประมาณพ .ศ.

2561

2562

2563

2564

5.2.2 ประเมินความปลอดภัยใน
อาคาร

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
90

5.2.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

5.2.1 ผลการประเมินสํานักงานสี
เขียว

ระดับ
ดีเยื่ยม

ระดับ
ดีเยื่ยม

ระดับ
ดีเยื่ยม

ระดับ
ดีเยื่ยม

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน

1) สํานักงานสีเขียว
2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) การอบรมอพยพหนีไฟใหนักศึกษาและบุคลากร
4) การปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู

กลยุทธที่ 5.3: พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
คาเปาหมายปงบประมาณพ.ศ.
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน
ภายใตกลยุทธ
2561 2562 2563 2564
5.3.1 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

1) พัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของคณะ
2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
5) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล

กลยุทธที่ 5.4: พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมายปงบประมาณพ.ศ.
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน
ภายใตกลยุทธ
2561 2562 2563 2564
5.4.1 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ

3.80
คะแนน

3.90
คะแนน

4.00
คะแนน

4.10
คะแนน

1) จัดทําแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ผลการประเมินทุกระดับ พรอมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ตามวงรอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) อบรมใหความรูกับบุคลากรดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
3) การจัดการความรูงานประกันคุณภาพ
4) พัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสูความเปน
เลิศ

ตารางแสดงความสอดคลองกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที2่ (2551-2565 )
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที12
่ (พ.ศ. 2560-2564)
และแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง4 ป(พ.ศ.2561-2564)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
(2551-2565)
เปาหมาย
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
จุดเนนของกลุมสถาบัน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงานธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อ
รองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทดวยก็ได

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล
- พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัด
กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคลองกับทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ ๒๑
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ/ ประเภทการศึกษาใหทันสมัยสอดคลอง
กับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
- สงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/
ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนตําราเรียนที่
มีคุณภาพรวมทั้งตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส
- สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองและพล
โลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา
อยางเขมขน
ยุทธศาสตรที่ 2ผลิตพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
- วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย อยางเปน
ระบบใหสอดคลองกับ ความตองการในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ /ประเภทการศึกษา
- ปรับระบบการผลิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
- เรงผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเปนตอการพัฒนา
ประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย และ
พยาบาล
- เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนดานอาชีวศึกษาให
ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
- สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และ
วางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียนตั้งแตวัยการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 4 ป (พ.ศ.2561 -2564)
ยุทธศาสตรที่ 3 :ยกระดับคุณภาพการศึกษา

-

ปรับวิธีการพัฒนานักศึกษา ใหนักศึกษาฝก
ปฏิบัติและเรียนรูทามกลางการปฏิบัติจากสถานการณ
จําลองและจากสถานการณจริง
- พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการจัดการเรียนรู
แบบ

Active Learning
- พัฒนาจิตวิญญาณของความเปนครูและเสริม

ภูมิความรูทางวิชาการใหเขมแข็ง
- พัฒนาและสรางหลักสูตรตาง ๆ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและและตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและประเทศ
- สงเสริม สนับสนุนแหลงเรียนรูทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพเพื่อเอื้อ
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู

- ผลิตครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเปนครูและสอดคลองกับความตองการ ของ
ทองถิ่น
-พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความเปนมืออาชีพ
-สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0
ยุทธศาสตรที่ 3 :ยกระดับคุณภาพการศึกษา

-

สนับสนุนใหสาขาวิชามีทิศทางและเปาหมาย
ในการพัฒนานักศึกษาใหชัดเจน
- ปรับวิธีการพัฒนานักศึกษา ใหนักศึกษาฝก
ปฏิบัติและเรียนรูทามกลางการปฏิบัติจากสถานการณ
จําลองและจากสถานการณจริง
- พัฒนาจิตวิญญาณของความเปนครูและเสริม
ภูมิความรูทางวิชาการใหเขมแข็ง
- พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
(2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ
อยางตอเนื่องทุกระดับ
- เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนา
กาลังคน โดยสรางเครือขาย ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ
ทั้งระหวางองคกรภายในและตางประเทศ
- สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช
ประโยชนไดจริง

แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 4 ป (พ.ศ.2561 -2564)
- พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีภาวะผูนําในการ
พัฒนางานวิชาการใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย ชุมชน
ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
- สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนา มหาวิทยาลัย ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ
- สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองและแกไขปญหาของ
มหาวิทยาลัย ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
- สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อสราง
องคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการ
สอน
- สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการใชประโยชนใน
การพัฒนาชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
- สรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อสราง
แรงบันดาลใจ (Inspiration) และพัฒนาศักยภาพใน
การทําวิจัยใหกับอาจารย
- สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและการมี
สวนรวมในการวิจัยและ /หรือการใหบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสรางชุมชนใหมี
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน
- สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ใหบริการวิชาการดานการวิจัยเพื่อสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ของทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคม
ทองถิ่นดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา การศึกษา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสุขภาพ
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคม
ทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่ครอบคลุมถึงคน
พิการผูดอยโอกาสและผูมีความตองการพิเศษ
-สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการเขาถึงแหลง
เรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย
-เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและ
- พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมารในเขต
ประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางกวางขวาง
อําเภอสวนผึ้งและอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
- จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา
- สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อ
- เรงพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการศึกษาและการเรียนรู ตอบสนองตามวัตถุประสงค
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมีความหลากหลายและสามารถ
- สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ใหบริการไดอยางทั่วถึง
ใหบริการวิชาการสูสังคมเพื่อสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย
- อนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร พัฒนา และ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
(2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 5สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
- พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไมซาซอนใหผูรับบริการ
สามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานขอมูลกลางทาง
การศึกษาของประเทศระบบการรายงานผลของฐานขอมูลโดย
เชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใหเปนอก
ภาพเปนปจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน

แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 4 ป (พ.ศ.2561 -2564)
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
- พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานขอมูลที่ทันสมัย และเพียงพอตอการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถเชื่อมโยงถึงกัน
ไดอยางเปนระบบ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีความ
ยืดหยุน หลากหลาย สามารถเขาถึงได โดยไมจํากัดเวลา
และสถานที่
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับระบบเทคโนโลยี
- ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสใหผูเรียนสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษานามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรู
อยางเปนระบบ
- จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอทั่วถึงและเหมาะสมกับ
การแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ ๖พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให
ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
- ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตาม
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให
หลักธรรมาภิบาลโดยเนนดานคุณธรรมความโปรงใสทั้งในระดับ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยยั่งยืน
สวนกลางและในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
- จัดระบบงาน พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ
- พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมี
ขอบังคับ ประกาศ เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพ
- พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและ
และเพิ่มคุณภาพชีวิตลดวามเหลื่อมลาสรางความสมานฉันทและ
การพัฒนาบุคลากร
เสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต
- เสริมสรางความรวมมือ รูปแบบเครือขายหรือ
- เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการ
ภาคีหุนสวนองคกรทั้งภายในและตางประเทศ
จัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู
- เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือและ
ความเปนเลิศ
สรางเครือขาย/ความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรทั้งภายในและ
ตางประเทศ
- สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความพรอมพัฒนาเปนสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ

ตารางความสอดคลองพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547
และแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง4 ป (พ.ศ.2561 -2564 )
และแผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระยะ4 ป (พ.ศ.2561 -2564 )
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง 4 ป(พ.ศ.2561 -2564)

1.

แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บน ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิ
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปญญาสากล
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย ชุมชน
ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกความเปนไทย มี ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ความรักและผูกพันตอทองถิ่นอีกทั้งสงเสริมการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวน
และคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ
3.เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและ ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
4.เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนผูนํา ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
5.เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู

แผนยุทธศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระยะ 4 ป
(พ.ศ.2561 -2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางและพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง

6.

ประสานความรวมมือและชวยเหลือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
องคกรอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหา การศึกษา
แนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และ ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย ชุมชน
ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
อยางสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางและพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง 4 ป(พ.ศ.2561 -2564)

แผนยุทธศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระยะ 4 ป
(พ.ศ.2561 -2564)
ประเทศ

8. ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
แนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย ชุมชน
การพัฒนาทองถิ่น
ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางและพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศ

