นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพื่อให้งานตามภารกิจ หลัก
บรรลุเป้าหมายทั้งผลผลิต และผลลัพธ์ และเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
4. บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนที่กาหนด
5. เร่งรัดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และปรับปรุงภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงาน
6. กากับ ดูแล สวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย
7. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการ
เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะได้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโดดเด่นของแต่ละคณะ
9. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับระบบการทางาน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
10. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน
11. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
12. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนดาเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

:
:
:
:

พัฒนาท้องถิ่น
ผลิตและพัฒนาครู
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ในเขตอาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
50
60
70
80
5
5
5
5
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

1. พัฒนาฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี
2. จานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปให้ความรู้กับ
ประชาชนและร่วมพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมต่อปี
3. จานวนโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่
10
พัฒนา และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา โครงการ
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีต่อปี
4. จานวนโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณาการ
3
แก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการ
ต่อปี (โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โครงการกองทุนการศึกษา)
5. จานวนโครงการที่ดาเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย
10
– เมียนมาร์ในจังหวัดราชบุรีต่อปี
โครงการ
หมายเหตุ : ความสาเร็จของแต่ละตัวชี้วัด ต้องไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด

10
โครงการ

10
โครงการ

10
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

10
โครงการ

10
โครงการ

10
โครงการ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
2561
2562
2563
2564
1.1.1 จานวนโครงการบูรณา
10
15
20
25
1) จัดทาแผนยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นใน
การพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ จังหวัดราชบุรีโดยใช้พันธกิจสัมพันธ์
ความรู้ ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
2) 1 คณะ 1 หมู่บ้าน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
3) 1 สาขา 1 โครงการบริการวิชาการ- ส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่
1.1.2 จานวนวิสาหกิจชุมชน/
5
7
9
12
4) ติดตามและประเมินผลความสาเร็จของการ
ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
จัดทาโครงการให้บริการวิชาการสู่สังคม 1 คณะ 1
ท้องถิ่น
1.1.3 จานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ หมู่บ้าน
5) พัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อยกระดับให้เป็น
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า 3
5
7
10
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ร่วมโครงการบูรณาการพันธกิจ
6) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับ
สัมพันธ์
ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1.4 จานวนองค์กรภาครัฐ
10
15
20
25
เอกชน ชุมชนในจังหวัดราชบุรี
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดภายใต้กลยุทธ์

1.1.5 จานวนโครงการพัฒนา
ชุมชนด้านเศรษฐกิจที่มี
มหาวิทยาลัยเป็นแกนนา
1.1.6 การบริการวิชาการแก่
สังคม

6
12
18
24
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

กลยุทธ์ที่ 1.2 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา การศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
1.2.1 จานวนโครงการที่
ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี และ
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
1.2.2 ร้อยละของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีสุขภาพดีขึ้น
1.2.3 จานวนโครงการที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาของท้องถิ่น
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.2.4 จานวนสถานศึกษาที่
ปลอดยาเสพติด
1.2.5 ร้อยละของนักเรียนใน
ท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
1.2.6 จานวนศูนย์กลางการ
เรียนรู้และให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ของมหาวิทยาลัย
1.2.7 จานวนโรงเรียนผู้สูงอายุ
ที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาในการ
จัดการศึกษา
1.2.8 จานวนโครงการที่
มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างและพัฒนา
สุขภาวะของเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปและผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน
1.2.9 จานวนโครงการบูรณา
การ ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริม
สุขภาวะ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
2561
2562
2563
2564
2
2
2
2
1) ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการในการ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
2) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัด การเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี
4) จัดทาแผนการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ การพัฒนาท้องถิ่น
5) พัฒนารายวิชาราชบุรีศึกษา : กลุ่มวิชาศึกษา
2
4
6
8
ทั่วไป
3
3
3
3
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 6) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัย
7) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การดูแล
ผู้สูงอายุ
8) ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : การดูแลผู้สูงอายุ
5
7
10
12
9) ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ (Day Care) ในพื้นที่
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ของมหาวิทยาลัย
10) ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)สัญจร
20
25
30
35
11) จัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับภาคี
1
1
1
1
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์ เครือข่ายภายนอก
12) สสส. จอมบึงมาราธอน
13) เดิน วิ่ง ของนักเรียนและเยาวชน
1
1
1
1
โรงเรียน/ โรงเรียน/ โรงเรียน/ โรงเรียน/ 14) เดิน วิ่ง ปั่น ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี
15) ว่ายน้าเป็นเล่นน้าปลอดภัย
1 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
4 รุ่น
16) ส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยและชุมชน
4
4
4
4
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 17) พัฒนาสานักการแพทย์ แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงให้สามารถบริการได้เต็มเวลาและเต็ม
ศักยภาพ
18) ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการ
สานักการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6
6
6
6
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 19) ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

กลยุทธ์ที่ 1.2 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา การศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
20) ให้บริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก
ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
21) บริการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ
และการดูแลผู้ป่วยโดยสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
22) ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสัญจร
23) อบรมเชิงปฏิบัติการการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ
24) อบรมเชิงปฏิบัติการการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย

กลยุทธ์ที่ 1.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
1.3.1 จานวนโครงการบูรณา
2
2
2
2
1) มหาวิทยาลัยสีเขียว
การ พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 2) ศูนย์ตรวจสอบสินค้าทางการเกษตร จังหวัด
สังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
ราชบุรี
1.3.2 จานวนองค์กรภาครัฐ
3
3
3
3
เอกชน ชุมชนในจังหวัดราชบุรีที่มี หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1.4 : พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ในเขตอาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
1.4.1 จานวนโครงการให้
5
5
5
5
ความรู้แก่นักเรียนในเขตอาเภอ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
สวนผึ้งและอาเภอบ้านคาจังหวัด
ราชบุรี
1.4.2 จานวนโครงการพัฒนา 6โครงการ 6โครงการ 6โครงการ 6โครงการ
บุคลากรทางการศึกษาในเขต
อาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี
1.4.3 จานวนโครงการพัฒนา
8
8
8
8
เศรษฐกิจในเขตอาเภอสวนผึ้ง
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
และอาเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
1.4.4 จานวนโครงการส่งเสริม
4
4
4
4
สุขภาวะเยาวชนและประชาชนใน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
เขตอาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้าน
คา จังหวัดราชบุรี

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1)ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้ า นถ้ าหิ น และตะโกปิ ด ทอง
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2)พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยของนักเรียนในเขต
อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
3)ค่ายวิทยาศาสตร์โ ดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบลงมือทา (Active Learning)
4)ค่ายคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ภาษาจีน และเทคโนโลยี สัญ จรในเขตอาเภอ
สวนผึ้งและอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
5) พั ฒ นาสื่ อ เสริ ม ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทย
ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ อ่ า นไม่อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ ใ นเขต
อาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และพลศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดราชบุรี
7)พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดราชบุรี
8)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
สื่อการสอนส าหรับครูในพื้นที่อาเภอสวนผึ้งและ
อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
9)ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดราชบุรี
10)โรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะการคิด
11) โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาแบบ Active Learning
12) สร้างเสริมศักยภาพทางด้านการตลาดของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ชายแดน
13) อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ยกระดั บ
มา ต รฐ า นคุ ณ ภ า พ สิ นค้ า แล ะ บริ ก าร ข อ ง
ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดน
14) เพิ่มมูล ค่ามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1.4 : พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ในเขตอาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
15) จัดการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
16) พัฒ นาสื่ อดิ จิทั ล เพื่ อส่ งเสริม ผลิ ตภั ณ ฑ์
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในเขตพื้ น ที่
ชายแดนอ าเภอสวนผึ้ ง และอ าเภอ บ้ า นคา
จังหวัดราชบุรี
17) พั ฒ นาทั ก ษะการออกแบบสื่ อ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรรม
18) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาระบบบัญชี
และหลักการคิดต้นทุนในการผลิตและการตลาด
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ช ายแดน จั ง หวั ด
ราชบุรี
1 9 ) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด ด้ ว ย พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเกษตร
อาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
20) แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
21) สร้ างอาชีพ การท่ องเที่ ยวให้ชุ ม ชนชาว
ไทยเชื้ อสายกะเหรี่ย งอ าเภอสวนผึ้ง และอาเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรีแบบครบวงจร
22) อบรมทักษะอาชีพ
23) อบรมเชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
24) ฝึ ก วิ ช าชี พ การแปรรู ป อาห ารเพื่ อ
ประกอบอาชีพเสริม
25) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
26) ให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพด้ ว ยศาสตร์
การแพทย์ แ ผนไทยและสร้ า งเสริ ม อาชี พ ด้ ว ย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนในเขต
อาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
27) ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมสุ ข ภาวะแก่ ชุ ม ชนในหมู่ บ้ าน นาขุ น
แสน อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
28) แพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพกายและใจ

กลยุทธ์ที่ 1.5 : สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
1.5.1 จานวนโครงการอัน
3
3
3
3
1) ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา
เนื่องมาจากพระราชดาริ ที่ได้รับ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน บ้านถ้าหินและ
การสืบสานโดยมหาวิทยาลัย
ตะโกปิดทอง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2) บัณฑิตคืนถิ่นตามแนวพระราชดาริ
1.5.2 ความสาเร็จของการสืบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
3) ฝึกงานที่บ้านเกิด
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
80
80
80
80
4) กองทุนการศึกษา
พระราชดาริ
5) ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน ถ้าหินและ
ตะโกปิดทอง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
6) ติดตามและประเมินผลการดาเนิน
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นตามแนวพระราชดาริ
7) รายงานผลการดาเนินงานบัณฑิตคืนถิ่น
ตามแนวพระราชดาริรุ่นปัจจุบัน (ปีการศึกษา
2560 – 2564)
8) ติดตามอัตราการคืนถิ่นของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 (สาเร็จการศึกษาปี
2554) และรุ่นที่ 2 (สาเร็จการศึกษาปี 2559)
9) ติดตามและประเมินผลการดาเนิน
โครงการกองทุนการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.6 : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการวิชาการสู่สังคมเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
1.6.1 จานวนเงินที่ได้จาก
200,000 300,000 400,000 500,000
การให้บริการวิชาการสู่สังคม
บาท
บาท
บาท
บาท
1.6.2 จานวนหลักสูตร
3
3
3
3
ฝึกอบรมระยะสั้นที่ใช้สาหรับ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
การให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง
รายได้
1.6.3 จานวนข้อบังคับ
1
1
1
1
ระเบียบ และประกาศของ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการการให้บริการวิชาการสู่
สังคม

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาเพื่อการสร้าง
รายได้
2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการประกอบ
อาชีพ 3 เดือน / 6 เดือน
3) จัดทาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการให้บริการวิชาการสู่สังคม

กลยุทธ์ที่ 1.7 : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
1.7.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม/
ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับภูมิภาค
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1.7.2 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7.3 จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และนานาชาติ
1.7.4 จานวนโครงการที่
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้มี
เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
1.7.5 จานวนโครงการที่
สนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติ
1.7.6 จานวนรางวัลที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับชาติ
1.7.7 จานวนโครงการเพื่อ
การอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย และวันสาคัญ
ของไทย

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
7 งาน 7 งาน 7 งาน 7 งาน

5,000
คน

6,000
คน

7,000
คน

8,000
คน

10
10
10
10
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย

5
5
5
5
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

3
3
3
3
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

2
รางวัล

2
รางวัล

2
รางวัล

2
รางวัล

10
10
10
10
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทย และวันสาคัญของไทย
3) เพิ่มศักยภาพและเผยแพร่ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ระดับชาติ/นานาชาติ
4) ความร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ไทยในต่างประเทศ
6) การประกวดแข่งขันทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
7) ประกวดไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวย
ไทย
8) สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
9) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
10) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
11) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
13) จัดทาฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
14) จัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 8 ชาติพันธุ์ในจังหวัด
ราชบุรี
15) จัดทาฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชนหรือครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1.7 : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
1.7.8 จานวนโครงการที่
3
3
3
3
บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับงาน
บริการวิชาการ หรืองานวิจัย
1.7.9 จานวนหลักสูตรของ
1
1
1
1
มหาวิทยาลัยที่บูรณาการการ
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
เรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7.10 จานวนโครงการเพื่อ
1
1
1
1
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
1.7.11 จานวนแหล่งเรียนรู้
1
1
1
1
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ แหล่ง
แหล่ง
แหล่ง
แหล่ง
ปัญญาท้องถิ่น
1.7.12 ระบบและกลไกการ
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
16) จัดทาวารสารทางด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
17) เพิ่มมูลค่ามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เศรษฐกิจชุมชน
18) อบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
19) บริหารจัดการและพัฒนางานของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
20) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. ผลิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. จานวนโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
2. ร้อยละของบัณฑิตวิชาชีพครูที่สอบผ่านมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ
3. ร้อยละของบัณฑิตวิชาชีพครูที่สอบขึ้นบัญชีตาแหน่งครู
ผู้ช่วยได้
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยและ/หรือได้รับวิทยฐานะที่
สูงขึ้น
5. จานวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
10
15
20
25
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
85
90
95
100
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
30
35
40
45
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
30
40
50
60
5
ผลงาน

หมายเหตุ : ความสาเร็จของแต่ละตัวชี้วัด ต้องไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด

6
ผลงาน

7
ผลงาน

8
ผลงาน

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ท่ี 2.1 : ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2.1.1 ร้อยละของบัณฑิต
วิชาชีพครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
2.1.2 ร้อยละของบัณฑิต
วิชาชีพครูที่สอบขึ้นบัญชีตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยได้
2.1.3 ร้อยละของบัณฑิต
วิชาชีพครูที่ได้รับการบรรจุเข้า
ทางานในท้องถิ่น (พิจารณาจาก
ภูมิลาเนากับจังหวัดที่บัณฑิต
ทางาน)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
90
95
100
ร้อยละ
30

ร้อยละ
35

ร้อยละ
40

ร้อยละ
45

ร้อยละ
30

ร้อยละ
35

ร้อยละ
40

ร้อยละ
45

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาครู
2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาวิชาชีพครู
3) ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาครู
- พัฒนาบุคลิกภาพและปลูกจิตสานึกความ
เป็นครู
- อบรมให้ความรู้ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ และการทาหนังสือราชการ
4) ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
- ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
- การจัดการเรียนเรียนรู้แบบ Active
learning
- พัฒนาการจัดการเรียนตามแนว STEM
Education

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2.2.1 ร้อยละของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับ
2.2.2 ร้อยละของครูที่เป็นครู
ต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2.2.3 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยและ/หรือได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
2.2.4 ร้อยละของนักเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัยที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน
(ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
2.2.5 จานวนสถานศึกษาใน
พื้นทีซ่ ึ่งมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
หรือมหาวิทยาลัยไปพัฒนา

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
15
20
25

ร้อยละ
5
ร้อยละ
30

ร้อยละ
10
ร้อยละ
40

ร้อยละ
15
ร้อยละ
50

ร้อยละ
20
ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) พัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู
2) พัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา
3) จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ Coaching
and Mentoring
4) เตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ
5) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (PLC)
6) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาครูให้มี
ความชานาญในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
7) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ แบบ
Active learning เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

1) พัฒนาความรู้ ทักษะ ของนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
- ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านถาหิน และตะโกปิดทอง
- พัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยของนักเรียน
- ค่ายวิทยาศาสตร์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
10
15
20
25
สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา แบบลงมือทา (Active Learning)
- ค่ายคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ภาษาจีน และเทคโนโลยีสัญจร
- พัฒนาสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยสาหรับ
นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา
- พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ด้วย
โปรแกรมที่ทันสมัยในพืนที่ชายแดนจังหวัดราชบุรี
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อ
การสอน สาหรับครู
- ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น พิเศษอย่างเร่งด่วน
(ICU)
2) พัฒนาสถานศึกษา
- โรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะการคิด
- พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบ
Active Learning

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
3.1 จานวนรางวัลที่นักเรียน
ครู หรือโรงเรียนได้รับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติด้าน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสะเต็ม(STEM
Education)
3.2. จานวนผลงานการวิจัย
เฉพาะสาขาวิชาชีพครูได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและ
พัฒนาครูเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561 2562 2563 2564
1
2
3
4
รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล

5
6
7
8
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2) พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและ
การวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
3) คลินิกด้านการวิจัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4) ครูพี้เลี้ยงและที่ปรึกษาโครงการสะเต็มศึกษา และ
STEM TEACHER AWARD

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็น และทางานเป็น
2. อาจารย์มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีภูมิความรู้ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning
3. ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย มีภาวะผู้นาในการพัฒนางาน
วิชาการให้เข้มแข็ง
4. มีหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรระยะสั้น ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
5. มีแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์ อดทน
คิดเป็น และทางานเป็น
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีภูมิความรู้ทางวิชาการ
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะและใช้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
4. ร้อยละของผู้บริหารทุกระดับที่มีภาวะผู้นาในการพัฒนา
งานวิชาการให้เข้มแข็ง
5. จานวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศต่อปี
6. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.
7. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของ
บุคคลกลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ
8. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
70
75
80
85
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
80
85
90
95
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
30
40
50
60
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
60
70
80
90
1
1
1
1
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
100
5
7
9
10
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
10
10
15
15
แหล่ง
แหล่ง
แหล่ง
แหล่ง

หมายเหตุ : ความสาเร็จของแต่ละตัวชี้วัด ต้องไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : สนับสนุนให้สาขาวิชามีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
3.1.1 ร้อยละของสาขาวิชาที่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
กาหนดคุณลักษณะของ
60
70
80
90
นักศึกษาที่พึงประสงค์ในแต่ละ
ชั้นปีให้ชัดเจน
3.1.2 จานวนแผนงานส่งเสริม
20
25
30
35
และพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
ที่พึงประสงค์
3.1.3 จานวนเงินงบประมาณ 20,000 30,000 40,000 50,000
อย่างน้อยที่จัดสรรให้แต่ละ
บาท
บาท
บาท
บาท
สาขาวิชา เพื่อการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)เพื่อ
กาหนดคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ใน
แต่ละชั้นปีของทุกสาขาวิชา
2) จัดทาแผนงานการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์
3) พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของแต่ละสาขาวิชา

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ปรับวิธีการพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจาก
สถานการณ์จาลองและจากสถานการณ์จริง
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
3.2.1 จานวนหน่วยงาน
30
40
50
60
ชุมชน และจานวนโรงเรียนต่างๆ หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่ให้นักศึกษาได้ลงไปฝึกเรียนรู้
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป
3.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เข้าร่วมทากิจกรรมนอกหลักสูตร
70
80
90
90
เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสาธารณะ จิตอาสา กีฬา
ศิลปะและวัฒนธรรม และอื่น ๆ
3.2.3 ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษและ
100
100
100
100
คอมพิวเตอร์
3.2.4 ร้อยละของนักศึกษา
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
หอพักในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 60
70
80
90
หอพักนอกมหาวิทยาลัย ได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
3.2.5 ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ชั้นปีสุดท้ายทุกหลักสูตรผ่าน
80
90
100
100
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อหางานทา
3.2.6 ร้อยละของผู้สาเร็จ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การศึกษามีสมรรถนะเป็นที่
70
80
90
90
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.7 ร้อ ยละของผู้ส าเร็จ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ก า ร ศ ึก ษ า ไ ด ้ง า น ท า ห ร ือ
80
80
90
90
ประกอบอาชีพอิสระ

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) ทาข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงาน ชุมชน หรือโรงเรียนต่าง ๆ

2) พัฒนานักศึกษาขององค์การนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษาของคณะ
กิจกรรมชมรม/ชุมนุม

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
4 ) พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ที่ อ ยู่ ใ น ห อ พั ก ใ น
มหาวิทยาลัยและหอพักนอกมหาวิทยาลัย

5) เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ หางานท าให้ กั บ
นักศึกษา

6) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

7) สารวจการมีงานทาของบัณฑิต

กลยุทธ์ที่ 3.3 : พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครูและเสริมภูมิความรู้ทางวิชาการให้เข้มแข็ง
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
3.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู
3.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า
3.3.3 จานวนอาจารย์ที่ออก
ฝึกประสบการณ์ หรือเรียนรู้
ในสถานประกอบการ หรือใน
โรงเรียน หรือในชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
3.3.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
3.3.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก
3.3.6 ร้อยละของอาจารย์ที่
ผ่านการประเมินการสอน

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70 ขึ้นไป 80 ขึ้นไป 90 ขึ้นไป 100
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
40
45
50
60
2 คน
4 คน
6 คน
8 คน

ร้อยละ
20
ร้อยละ
25
ร้อยละ
80

ร้อยละ
25
ร้อยละ
30
ร้อยละ
80

ร้อยละ
30
ร้อยละ
35
ร้อยละ
90

ร้อยละ
35
ร้อยละ
40
ร้อยละ
95

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) ปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู
2) 1 ตารา หรือ 1 เอกสารประกอบการสอน
คุณภาพ
3) สนับสนุนทุนให้อาจารย์ได้เรียนรู้ในสถานที่
จริงในช่วงนักศึกษาปิดภาคเรียน

4) พัฒนาอาจารย์เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก
6) ประเมินการสอนของอาจารย์

กลยุทธ์ที่ 3.4 : พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
3.4.1 ร้อยละของอาจารย์ทีมี
ทักษะและใช้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
3.4.2 จานวนผลงานของการ
ปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
3.4.3 จานวนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ภายในหาวิทยาลัย
ต่อปี

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30
40
50
60

1) พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะด้านต่าง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

2
ผลงาน

4
ผลงาน

6
ผลงาน

8
ผลงาน

2) แสดงผลงานของการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ข อง
อาจารย์ผู้สอนแบบ Active Learning

7
ชุมชน

8
ชุมชน

9
ชุมชน

10
ชุมชน

3) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับสาขาวิชา
คณะ และมหาวิทยาลัย

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 3.5 : พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีภาวะผู้นาในการพัฒนางานวิชาการให้เข้มแข็ง
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
3.5.1 ร้อยละผู้บริหารทุก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1) พัฒนาประธานสาขาวิชา รองคณบดี
ระดับ มีภาวะผู้นาและทักษะ
60
70
80
90
คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้ช่วยอธิการบดี รอง
การบริหารงานวิชาการให้
อธิการบดี และอธิการบดี ให้มีภาวะผู้นาและ
เข้มแข็ง (ไม่น้อยกว่า)
ทักษะการบริหารงานวิชาการให้เข้มแข็ง
3.5.2 จานวนโครงการที่
3
5
6
7
2) พัฒนางานวิชาการ
ประธานสาขาวิชา / รองคณบดี โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
/ คณบดี / ผู้อานวยการ / รอง
อธิการบดี หรืออธิการบดี จัด
ขึ้นเพื่อการพัฒนางานวิชาการให้
เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 3.6 : พัฒนาและสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
3.6.1 จ านวนหลั กสู ตรใหม่ ที่
1
1
1
1
ตอบสนองความต้ อ งการของ หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
ท้องถิ่นและประเทศ ไม่น้อยกว่า
3.6.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ตามเกณฑ์ 100
100
100
100
มาตรฐาน สกอ.
3.6.3 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น
5
7
9
10
ที่ต อบสนองความต้อ งการของ หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
บุ ค ค ล ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ แ ล ะ
หน่วยงานต่าง ๆ
3.6.4 จานวนหลักสูตรที่ให้
7
8
8
9
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) พัฒนาหลักสูตรใหม่

2) กากับติดตามให้ทุกหลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุง ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.
3) สร้างความเร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น

4) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร
แบบสหกิจศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.7 : ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรูท้ ั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเพื่อ
เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
3.7.1 จานวนแหล่งเรียนรู้ที่มี
10
12
15
20
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในมหาวิทยาลั ย
คุณภาพทั้งภายในมหาวิทยาลัย แหล่ง
แหล่ง
แหล่ง
แหล่ง และนอกมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
และภายนอกมหาวิทยาลัย
3.7.2 จ านวนโครงการที่
5
7
8
10
2) ส่งเสริมให้ไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ต่าง ๆ
ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้ ง ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมภิ าค และประเทศ
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
2. จานวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. จานวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
4. จานวนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเชิง
ประจักษ์หรือเชิงพาณิชย์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
40
50
60
70
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
120
140
160
180
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
10
12
14
16
ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
ชิ้นงาน ชิ้นงาน
2
2
2
2
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

หมายเหตุ : ความสาเร็จของแต่ละตัวชี้วัด ต้องไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยเชิงพื้นที่
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561 2562 2563
2564
4.1.1 จานวนความร่วมมือกับ
2
4
6
8
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคี
ภาคีเครือข่าย
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่
2) จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
4.1.2 จานวนหน่วยงานภายใน
1
1
1
1
3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ส่งเสริม หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และสนับสนุนการทาวิจัยเชิง
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
พื้นที่
ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 4.2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของ
มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
4.2.1 จานวนผลงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
4.2.2 จานวนผลงานวิจัยที่
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์
4.0 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน
4.2.3 จานวนผลงาน
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ แก้ปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
4.2.4 จานวนงบประมาณ
วิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่า

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
2561
2562
2563
2564
10
10
10
10
1) ร่วมทุน (Matching Funds) กับสานักงาน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้หน่วย
บูรณาการการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
10
10
10
10
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 3) สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
4) สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เชิง
พื้นที่
5) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
3
3
3
3
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน พัฒนาท้องถิ่น
6) จัดทาฐานข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เชื่อถือ
ได้ และสะดวกต่อการใช้งาน
7) สร้างและพัฒนาหัวหน้าชุดโครงการวิจัย
5
6
7
8
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 8) จัดทาธนาคารข้อเสนอโครงการวิจัย
9) พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม

กลยุทธ์ที่ 4.3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
4.3.1 จานวนผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
4.3.2 จานวนผลงาน
นวัตกรรมที่พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
6
6
6
6
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
2
ชิ้น

2
ชิ้น

2
ชิ้น

2
ชิ้น

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
3) สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
4) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning

กลยุทธ์ที่ 4.4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
4.4.1 จานวนวารสารวิจัยที่
1
1
1
1
1) ผลิตและพัฒนาวารสารวิจัย
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการ วารสาร วารสาร วารสาร วารสาร
2) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI)
3) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัยร่วมกับ
4.4.2 จานวนการตีพิมพ์
120
140
160
180 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4) เผยแพร่ข่าวสารวิจัยผ่านรายการวิทยุชุมชน
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
“ราชภัฏจอมบึงวิจัย”
หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า
5) จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการขึ้น
4.4.3 จานวนผลงานวิจัยที่
20
25
30
35
หน่วยงานภายนอกนาไปใช้
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
ประโยชน์เชิงประจักษ์ ไม่น้อย
กว่า

กลยุทธ์ที่ 4.5 : สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และพัฒนาศักยภาพ
ในการทาวิจัยให้กับอาจารย์
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
4.5.1 จานวนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ด้านการวิจัย (PLC)
ในมหาวิทยาลัย
4.5.2 จานวนการเพิ่มขึ้นของ
นักวิจัยรุ่นใหม่

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
1
2
3
4
ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน
ร้อยละ
5

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) เสวนาโต๊ะกลม :แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิจัย
2) ไขปัญหาคาใจเรื่องวิจัยแบบพี่ๆน้อง
3) คลินิกวิจัย
4) 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย
5) สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชน
สับปะรดจังหวัดราชบุรี

กลยุทธ์ที่ 4.6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการวิจัยและ/หรือการให้บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
4.6.1 จานวนผลงานวิจัยที่
10
10
10
10
ผ่านกระบวนการการวิจัยเชิง
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action
Research: PAR)
4.6.2 จานวนโครงการวิจัย
6
8
10
12
ที่ บูรณาการกับการให้บริการ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
วิชาการสู่สังคม
4.6.3 จานวนชุมชน
5
5
5
5
เป้าหมายในการให้บริการ
หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชน
ที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชน
สับปะรดจังหวัดราชบุรี
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ การทาวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม(Participatory Action Research: PAR)
3) พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม
4) บริการวิชาการ 1 คณะ 1 หมู่บ้าน
5) 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย
6) 1 สาขา 1 โครงการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 4.7 : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการวิชาการด้านการวิจัยเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
4.7.1 จานวนเงินที่ได้รับ
จากการให้บริการวิชาการด้าน
การวิจัย
4.7.2 จานวนข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการด้านการวิจัย

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
2561
2562
2563
2564
500,000 600,000 700,000 800,000 1) จัดทาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
บาท
บาท
บาท
บาท มหาวิทยาลัยเพื่อการให้บริการวิชาการด้านการ
วิจัย
2) สร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาจุดเด่นของ
1
1
1
1
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ มหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. มหาวิ ทยาลั ย มีร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและฐานข้ อมู ล เพื่ อการศึ กษาและบริ ห ารจั ดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ/หรือ ระบบฐานข้อมูลที่
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน
3. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้จากการจัด
โครงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารเทศ
หมายเหตุ : ความสาเร็จของแต่ละตัวชี้วัด ต้องไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
80
85
90
95
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
80
85
90
95
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
80
85
90
95

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 5.1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
5.1.1 มีระบบสารสนเทศ
รองรับการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.1.2 มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถอ้างอิงได้
5.1.3 ร้อยละ ของบุคลากรและ
นักศึกษาได้รับความรู้จากการจัด
โครงการด้านเทคโนโลยีสารเทศ
5.1.4 จานวนระบบงาน
ฐานข้อมูลที่พัฒนาและนามาใช้
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
1
1
1
1
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย (e-MIS)
2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
และ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจร
เครือข่ายตามพระราชบัญญัติ การกระทาความผิด
ทางคอมพิวเตอร์
4) พัฒนาระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้
ระบบสารสนเทศ รวมถึง คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5) ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและ
เยาวชน
6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง
7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ทั้งด้านการบริหาร งบประมาณ การ
ประกันคุณภาพ งานบริหารบุคคล เป็นต้น
8) จัดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์สาหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
พอเพียง และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มั่นคง
9) พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาของด้าน
เทคโนโลยีสารเทศ

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
5.2.1 ร้อยละการใช้งาน
ร้อยละ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
5
5.2.2 ร้อยละของผู้ใช้ระบบ
ร้อยละ
ฐานข้อมูลท้องถิ่น e5
Chayarachaphuri เพิ่มขึ้น
5.2.3 มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
1
เพื่อการศึกษา
ระบบ

ร้อยละ
5
ร้อยละ
5

ร้อยละ
5
ร้อยละ
5

ร้อยละ
5
ร้อยละ
5

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1) พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
e- Chayarachaphuri
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุ่น
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษา
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
5.3.1 มีโครงสร้างพื้นฐาน
เพียงพอต่อการรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
85
90
95

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานและมี
ประสิทธิภาพ
2) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างความเป็นเลิศขององค์กร
4. มีกิจกรรมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2. การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
4. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมร่วมที่เครือข่ายดาเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผน

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
85
85
90
95
5
5
5
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
4.20
4.30
4.40
4.50
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
70
80
90
100

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
6.1.1 ร้อยละของคะแนนผล
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
6.1.2 การประเมินผู้บริหาร
ได้รับการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการ สอดรับกับกลยุทธ์

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานตามหลัก
85
85
90
95 ธรรมาภิบาล
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

2) จัดทาคู่มือการมอบอานาจของมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผู้บริหารที่สอดรับกับกลยุทธ์
4) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
5) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน
6) จัดทาคู่มือการบริหารพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
7) จัดทาคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ
8) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

กลยุทธ์ที่ 6.2 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
6.2.1 จานวนหน่วยงานเข้า
ร่วมโครงการ
6.2.2 ผลการประเมิน
สานักงานสีเขียว

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
2561
2562
2563
2564
3
6
9
14
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ดีเยื่ยม ดีเยื่ยม ดีเยื่ยม ดีเยื่ยม

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) สานักงานสีเขียว
2) 5 ส.
3) Suggestion Plan
4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ 6.3 : จัดระบบงาน พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์
2561
2562
2563
2564
6.3.1 กฎหมายของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี 70
80
90
100
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ครบทุกฉบับ

โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย
- ปรับปรุง และทบทวนระเบียบข้อบังคับ และ
ประกาศ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
: ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหาร
การเงิน,ด้านพัสดุและทรัพย์สินเป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
6.4.1 ร้ อ ยละความส าเร็ จ
ของการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1) พัฒนาแผนบริหารและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
2) พัฒนากระบวนการจัดการงานบริหารบุคคล
- การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ช่วย
ราชการ บุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การขาด ลา มาสายหรือการลาออก (Turn
Over)
- การเลื่อนเงินเดือน
- การจัดสรรอัตรากาลัง
3) จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
4) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
5) จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
6) จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในการกาหนด
กรอบระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
7) จัดทาการขอเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
8) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทุนการศึกษา
9) จัดทาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
- สมรรถนะหลัก (Core Competency)
- สมรรถนะประจากลุ่มสายงาน (Role
Competency)
- สมรรถนะทางการบริหาร
(Management Competency)

กลยุทธ์ที่ 6.5 : เสริมสร้างความร่วมมือ รูปแบบเครือข่ายหรือภาคีหุ้นส่วนองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
6.5.1 ร้อยละของโครงการ/ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1) สร้างเครือข่ายประชารัฐ
กิจกรรมร่วมที่เครือข่าย
70
80
90
100
2) พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ดาเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน
3) ความร่วมมือกับต่างประเทศ
4) ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เช่น สสส.จอม
6.5.2 จานวนกิจกรรมความ
2
2
2
2
ร่วมมือกับต่างประเทศ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม บึงมาราธอน โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ฯลฯ
6.5.3 จานวนเครือข่ายความ
2
2
2
2
ร่วมมือ /ภาคีหุ้นส่วนองค์กร
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 6.6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ.
ตัวชี้วัด
โครงการ/แนวทางการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
6.6.1 ผลการประเมินคุณภาพ 4.20
1) จัดทาแผนพัฒนางานประกันคุณภาพ
4.30 4.40 4.50
การศึกษาภายในระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน การศึกษา ตามผลการประเมินทุกระดับ พร้อมทั้ง
มหาวิทยาลัย
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน ตามวงรอบงานประกันคุณภาพ
6.6.2 จานวนหน่วยงานที่เข้า
3
6
9
14
ร่วมการประเมิน EdPEx
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน การศึกษา
2) อบรมให้ความรู้กับบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
3) การจัดการความรู้งานประกันคุณภาพ
4) พัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ

