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การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ ๑๐ ปี 
 

๑. แผนด าเนินงาน  
 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลา 
๑. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กองนโยบายและแผน สิงหาคม 
๒. แต่งตั้งคณะท างานร่างแผน รองอธิการบด ีฝ่ายนโยบาย แผน และ

งบประมาณ 
สิงหาคม 

๓.ประชุมปฏิบัติการคณะท างานรา่งแผน คณะกรรมการร่างแผนยทุธศาสตรฯ์ ๑๐  ปี สิงหาคม 
๔. รวบรวมข้อมูลจุดเน้นของหน่วยงานวิชาการ
ในระยะ ๑๐ ปี 

คณะ/วิทยาลัย กันยายน 

๕. จัดประชุมเพือ่สรา้งความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการพัฒนาแผนฯและรับฟังความเห็น 

กองนโยบายและแผน ตุลาคม 

๖. ประชุมปฏิบัติการคณะท างานรา่งแผน คณะกรรมการร่างแผนยทุธศาสตรฯ์ ๑๐ ปี ตุลาคม 
๗. จัดประชุมวิพากษ์แผนฯ กองนโยบายและแผน ตุลาคม 
๘. เสนอที่ประชุมคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

รองอธิการบด ีฝ่ายนโยบาย แผน และ
งบประมาณ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 

๙. เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รองอธิการบด ีฝ่ายนโยบาย แผน และ
งบประมาณ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 

 
๒. ความจ าเป็นและความส าคัญ 

มกีารเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจใหม่และเศรษฐกิจฐานความรู้  
ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการตอบสนอง สังคมและประเทศชาติ มีการเปลี่ยนแปลงและการ
เคลื่อนย้ายระบบการจัดการศึกษา ระบบก าลังคน/มนุษย์ ระบบเศรษฐกิจ ระบบทุนและการเงิน ระบบเทคโนโลยี 
ระบบการคมนาคม ขนส่งและการสื่อสาร ตามสภาวะของสังคมยุคไร้พรมแดน อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากสังคมใดไม่มี
ภูมิคุ้มกันมากเพียงพอ ก็จะไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับภัยคุกคามได้  ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสังคมนั้นล่มสลายได้ในที่สุด 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง ผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ
การบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป หากมหาวิทยาลัยไม่
สามารถปรับตัวและพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้  มหาวิทยาลัยย่อมไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
สง่างาม คุณค่าของมหาวิทยาลัยที่มีต่อประเทศชาติ อาจลดลงและหายไปในที่สุด 

การจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดน (borderless education) นับวันยิ่งมีการพัฒนา ไปอย่างรวดเร็ว              
ท าให้มีความต้องการและจ าเป็นมากยิ่งขึ้น  นอกจากการจัดการศึกษา รูปแบบปกติในห้องเรียน (face-to-face) 
แล้วยังมีรูปแบบและระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบเครือข่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต online, new media ฯลฯ ที่สามารถท าได้ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาที หรือห้องเรียนเสมือนจริง 
(virtual classroom) ที่ต้องสามารถเรียนรู้ได้ any where, any time, and any place และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(life-long learning) รูปแบบและแนวคิด ICT-base  การศึกษาเพื่อปวงชนหรือ mass education ท าให้
สถานศึกษาต้องจัดเตรียมและตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งระบบการศึกษาเรียนรู้แบบใหม่ 
ภาระจะตกอยู่ที่ตัวผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักศึกษาอาจต้องท างานไปในระหว่างเรียน
อยู่ เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้ทันที ส่วนคนที่ท างานประจ า ก็ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
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ประเด็นการศึกษายุคใหม่ ท าให้เราในฐานะหน่วยงานจัดการศึกษาต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้
เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระยะ ๑๐ ปี ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 
๑๐ ปี ตามมติที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 
๓. กระบวนการจัดท าแผน 
 คณะท างานฯได้ใช้กรอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็น
เลิศ ระยะ ๑๐ ปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานตามข้ันตอน ซึ่งมีล าดับการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๒) การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
๓) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๔) การทบทวนและก าหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๕) การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิตและดัชนีชี้วัด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏหมู่บ้านจอม

บึง ระยะ ๑๐ ปี  
๖) การทบทวนและประเมิน การยกร่างทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 

แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิตและดัชนีชี้วัด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๑๐ ปี จากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
และสภามหาวิทยาลัย 

 
๔. การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
 ตามที่คณะท างานจัดท ากรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่                            
ด้านนโยบายภาครัฐและประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน  ด้านนโยบายจัดการสารเคมี  ด้านอาหาร
ปลอดภัย ด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ  รวมถึง นโยบายของคณะรัฐมนตรี                        
เช่น นโยบายเศรษฐกิจ ๑) นโยบายสร้างรายได้ ๒) การเกษตร และ ๓) ภาคอุตสาหกรรม นโยบายด้านการท่องเทีย่ว 
การบริการ และการกีฬา ๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว ๒) การพัฒนาภาคบริการ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย
ด้านการวิจัยและพัฒนา  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ 
  ๑) นโยบายการศึกษา เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง เตรียมการรองรับการเปิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน 
  ๒) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
       (๑) การผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน  

(๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์                
วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ  

(๓) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและ               
การรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย  
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(๔) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  

๓) นโยบายวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
และครูวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   

 ที่ส าคัญ แผนการศึกษาแห่งชาติ เน้นการพัฒนาคนตลอดชีวิต โดยสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้
การก าหนดทิศทางระบบการศึกษาในอนาคต ๕ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ไว้ ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑) การศึกษาตลอดชีวิต 
๒) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓) การพัฒนาการศึกษาเพื่อสนองความตองการการท างาน 
และ ๔) การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
  จากการก าหนดทิศทางระบบการศึกษาในอนาคตของประเทศไทย ทั้ง ๔ ประเด็น จะต้องอาศัย
เครือข่ายและความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดทิศทางในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สู่ตลาดแรงงาน 
ดังจะพบจาก ๓ หน่วยงาน ได้แก่  
  - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ระบุความต้องการก าลังคนไว้ ๗ สาขา ได้แก่                             
๑) โลจิสติกส์ ๒) ค้าปลีกค้าส่ง ๓) ด้านการประมงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ๔) ด้านปศุสัตว์ ๕) ด้านอัญมณี                
๖) ด้านการก่อสร้าง และ ๗) ด้านสิ่งทอ  
  - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ระบุความต้องการก าลังคนไว้  ๗ สาขา  ได้แก่ 
๑) โรงแรมและที่พัก ๒) ภัตตาคารและอาหาร ๓) ธุรกิจท่องเที่ยว ๔) ธุรกิจสุขภาพ ความสุขและการกีฬา                    
๕) นันทนาการ (Edutainment) ๖) โลจิสติกส์ และ ๗) สินค้าที่ระลึก  
  - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ระบุความต้องการก าลังคนไว้ ๑๐ สาขา  ที่ถือว่าเป็น
สาขาส าคัญและเร่งด่วน ได้แก่ ๑) การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ๒) พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๓) วัสดุก่อสร้าง                    
๔) อาหาร  ๕) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ๖) เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ ๗) อุตสาหกรรม
การเกษตร ๘) ปิโตรเคม ี๙) ยานยนต์และชิ้นส่วน และ๑๐) ยางพาราและไม้ยางพารา  

จากข้อมูลความต้องการก าลังคนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้ง 
๓ หน่วยงาน จะพบว่าเป็นการผลิตและพัฒนาก าลังระดับฝีมือแรงงานในวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งเป็นกลุ่ม
ก าลังคนที่มีความต้องการสูงมากใน ๕ ปีข้างหน้านี้ หากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทาง และรูปแบบของ
การผลิตและพัฒนาก าลังคน ที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว จะช่วยท าให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศไม่จ าเป็นต้องน าก าลังแรงงานฝีมือแรงงานและวิชาชีพเหล่านี้มาจากประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ โดยใช้รูปแบบเรียนและท างานในสถานประกอบการหรือ working study ไปพร้อมๆ กัน เพื่อ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือและประสบการณ์ตรงกับสถานประกอบการ  
 
๕. การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ๕.๑ สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วย  ข้อมูล 
ปัจจัยพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยป้อน (input) ผลจากการประเมินมหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน                 
ต้นสังกัด และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งทุกหน่วยงานราชการจะต้องปฏิบัติตาม                 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
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การศึกษาและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยา               
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและพัฒนา                        
ด้านการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและท้องถิ่น  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ ผลการวิเคราะห์สถานภาพ
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 

๕.๑.๑) ด้านบุคลากร  
สรุปภาพรวมของข้อมูลด้านบุคลากร จะพบว่า อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีมากกว่า

ข้าราชการ คิดเป็น อัตราส่วนร้อยละของอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อข้าราชการ เท่ากับ ๕๖ ต่อ ๔๔  
โดยอีก ๑๐ ข้างหน้า (ปัจจุบัน ถึง พ.ศ.๒๕๖๘) จะมีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการอีกรวม ๕๕ คน นั่น
หมายความว่า อีก ๑๐ ข้างหน้า จะมีอัตราส่วนร้อยละของอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต่อข้าราชการ 
เท่ากับ ๘๓.๓  ต่อ ๑๗.๗ อาจกล่าวได้ว่า อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ จะมีอยู่ไม่ถึง  ๑ ใน ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดใน
มหาวิทยาลัย 

 อัตราส่วนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เท่ากับ ๔๖.๐๔  ต่อ ๕๓.๙๖   
ซึ่งมีอัตราส่วนใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากอัตราบุคลากรสายสนับสนุนยังมีจ านวนไม่เพียงพอ  ร้อยละ ๕๕                  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๑ เป็นพนักงานราชการ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้ส่วนหนึ่งจ้าง
พนักงานที่เป็นอัตราจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยจึงต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เรื่องนี้ถือเป็นภาระหนักส าหรับมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ก็มีส่วนในการเร่งการปรับตัวของ
มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นข้าราชการ ร้อยละ ๔๔.๐๒  พนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๕๕.๙๘   
เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า บุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๒.๘๗ ระดับปริญญาโท   ร้อย
ละ ๗๖.๕๖ และปริญญาเอก ร้อยละ ๒๐.๕๗  แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ส่วนใหญ่ มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท ท าให้มหาวิทยาลัยต้องวางนโยบายสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกส าหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่  
ร้อยละ ๗๓.๒๐ ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ขณะที่มหาวิทยาลัยมีบุคลากรต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร้อยละ ๒๕.๘๔ รองศาสตราจารย์ ร้อยละ ๐.๙๖ และไม่มีศาสตราจารย์เมื่อพิจารณากลุ่มที่เป็นข้าราชการพบว่า
ข้าราชการ ร้อยละ ๔๐.๒๒  ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 
๕๗.๐๑  และรองศาสตราจารย์ ร้อยละ ๒.๑๗  ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น มีถึง ร้อยละ ๙๙.๑๕  ที่ไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีเพียง ร้อยละ ๐.๘๕  เท่านั้นที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จากข้อมูลดังกล่าว ถือว่าเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตรงกับผลการประเมินมหาวิทยาลัย                          
ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดโดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)              
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ในประเด็นคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพ  
การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการออกสู่สังคมและนานาชาติ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดเป้าหมายและให้ความส าคัญ ต่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นกรณีเร่งด่วน โดย
ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย   
หากไม่มีการพัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง จะส่งผลวิกฤตต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในที่สุด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๕.๑๙ เป็น                    
พนักงานมหาวิทยาลัย  ร้อยละ ๑๗.๙๓  เป็นพนักงานชั่วคราว  ร้อยละ ๑๑.๗๙ เป็นพนักงานราชการ ร้อยละ 
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๙.๔๓ เป็นลูกจ้างประจ า และมีเพียงร้อยละ ๕.๗๗ เป็นข้าราชการ  โดยในปี พ.ศ.๒๕๗๕ มหาวิทยาลัยฯจะไม่มี
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัย อุปสรรคส าคัญของการบริหารในสภาพปัจจุบัน  คือ
มหาวิทยาลัยยังคงบริหารจัดการอยู่ภายใต้ระบบราชการ และกฎระเบียบยังเป็นระบบราชการ ทั้งๆ ที่แนวคิดการ
ปฏิรูปประเทศ ต้องการลดจ านวนข้าราชการ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ เน้นผลการ
ปฏิบัติงาน (result-based management : RBM) ซึ่งต้องอาศัยระบบการบริหารแบบนอกระบบราชการ  

ดังนั้นแนวคิดและระบบราชการที่มีอยู่ปัจจุบัน จึงไม่เอื้อต่อแนวคิดการปรับเปลี่ยนระบบราชการ                       
ที่ต้องการให้พนักงานและมหาวิทยาลัยท างานแบบมีเป้าหมายและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถแข่งขัน
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ระบบราชการในปัจจุบันและอนาคตจะท าให้มีปัญหามากมายต่อพนักงานและ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้าน สถานภาพอนาคต ในวิชาชีพ ความเป็นอยู่ ความมั่นคง สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มีปัญหาและอุปสรรคมาก  สิ่งที่เป็นปัญหาส าหรับภาคราชการในปัจจุบันคือ
ภาระหนักในเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นการใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ ที่ท าให้ต้นทุนในการบริหาร
จัดการเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้เกิดผลกระทบ ต่องบประมาณรายได้ที่จะน าไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิจัยและการลงทุน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ส าคัญมากส าหรับ
มหาวิทยาลัย 

จากข้อมูลด้านบุคลากร ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ชัดเจนว่า คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานของอุดมศึกษาไทย ที่ก าหนดสัดส่วนคุณวุฒิและหรือ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ปริญญาโทต่อปริญญาเอก ต้องอย่างน้อย ร้อยละ ๗๐ ต่อ ๓๐  แต่ปัจจุบันคุณวุฒิ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  ปริญญาโทต่อปริญญาเอก มีอยู่เพียง ร้อยละ ๗๕ ต่อ ๒๕ เท่านั้น ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยฯจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคณาจารย์ ให้มีคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  ถ้าเปรียบเทียบข้อมูลภาพรวมคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเดิม ๒๑ แห่งนั้น จะมีอัตราส่วนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทต่อปริญญาเอก เฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่
ประมาณ ร้อยละ ๔๐ ต่อ ๖๐ และมีการก าหนด เป้าหมายไว้ ภายในปี ๒๕๖๕  จะขยับเป้าหมายให้มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทต่อปริญญาเอกเป็น ร้อยละ ๓๐ ต่อ ๗๐ ปัจจุบันนี้มีบางมหาวิทยาลัย ได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปแล้ว 
อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

๕.๑.๒) ด้านการเงินและงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน เฉลี่ยจาก ๕ ปี จ านวนประมาณ ๒๒๐ ล้านบาทต่อปี เงิน

รายได้เฉลี่ยจาก ๕ ปี จ านวนประมาณ ๘๘ ล้านบาทต่อปี รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เฉลี่ยจาก ๕ ปี                      
จ านวนประมาณ ๓๐๙ ล้านบาทต่อปี   งบประมาณแผ่นดิน ได้รับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๒๐  ยกเว้นในปี ๒๕๕๘ ที่
ลดลงเล็กน้อย ส่วนเงินรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ยกเว้น ในปี ๒๕๕๘ ที่ประมาณการรายได้ในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงภาคการศึกษาเดียว (ปกติจะประมาณการรายได้ ๒ ภาคการศึกษา) เนื่องจากเป็นปีที่มี
การปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนใหม่จากต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นเดือนสิงหาคม  

งบประมาณแผ่นดินเมื่อพิจารณาตามหมวดรายจ่าย พบว่า มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในหมวดงบ
ลงทุนและงบอุดหนุนในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงบอุดหนุนส าหรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงบอื่นมี
จ านวนใกล้เคียงเดิม 

ร้อยละของงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า ปี ๒๕๕๔  และ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย
ได้รับงบประมาณในหมวดงบบุคลากรมากที่สุด แต่ต่อมา ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณใน
หมวดงบอุดหนุน ซึ่งเป็นรายจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มากที่สุด สอดรับกับข้อมูล จ านวนข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยลดลง ขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สรุปได้ว่า งบประมาณส่วนใหญ่ที่
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐยังเป็นงบค่าใช้จ่ายบุคลากร 
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อัตราส่วนงบประมาณแผ่นดินต่อเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินคิดเป็น ร้อยละ ๗๐ 
ของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี และใช้เงินรายได้ประมาณ ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณรายจ่าย                        
แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการจัดหารายได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับใน
แต่ละป ี

๕.๑.๓) ด้านนักศึกษา  
จ านวนนักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ นักศกึษาภาคพิเศษมีไม่ถึงร้อยละ 

๑๐ ของนักศึกษาทั้งหมด เน่ืองจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ในการจ ากัดการ
พัฒนาศูนย์นอกที่ตั้ง 

จ านวนนักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ จ านวน ๗,๖๔๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๓ รองลงมาเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓๙๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๗ ส่วนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑  คน และนักศึกษาปริญญาเอกมีจ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ สอด
รับกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี                     
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๗๑๑ คน เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ๕๙๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๖
ระดับปริญญาโท ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๖  และปริญญาเอก ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘  บัณฑิตที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส่วนใหญ่จะบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะสังเกตได้ว่า 
จ านวนบัณฑิตไม่ถึง ๑,๐๐๐ คน เนื่องจากนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย เพิ่มจ านวนมากขึ้นในปี 
๒๕๕๔ โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี ซ่ึงจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป 

๕.๑.๔) ด้านหลักสูตร  
ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ เรียงล าดับจากจ านวนนักศึกษามากไปน้อย จะสังเกตได้ว่า 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะมีจ านวนนักศึกษามากกว่าหลักสูตรอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บางหลักสูตร/สาขาวิชา  ยังไม่
เปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร โดยเฉพาะประเด็นความสอดรับกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ  
บางหลักสูตร เช่น สาขาเคมี มีจ านวนนักศึกษาค่อนข้างน้อย รวมแล้วมีไม่ถึง ๑๐ คนต่อชั้นปี   

จากข้อมูลการเปิดสอนของสาขาวิชา ในแต่ละหลักสูตร พบว่าเป็นหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์มากกว่า
ร้อยละ ๗๕ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการมีงานท าในอนาคตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังไม่ตอบสนอง
ต่อนโยบายการเพิ่มก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งไม่ได้การตอบสนองต่อการพัฒนา 
การยกคุณภาพและมาตรฐานชีวิตและการแก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอีกด้วย 

 
 

๕.๒ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค  
ผลการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค จากการส ารวจตามพันธกิจ ด้านการจัด

การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้  
๕.๒.๑ จุดแข็ง  

๑) มหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้นักศึกษาได้รับการ
ฝึกประสบการณ์ด้านการท างานอย่างมีคุณภาพและเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา อันสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์  “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน”  

๒) คณาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯดแูลเอาใจใส่นักศึกษาด้วยความเมตตา ท าให้นักศึกษามีขวัญ
ก าลังใจในการศึกษาหาความรู้  เอื้อต่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ เชื่อมั่นและยอมรับของสังคม                  
ซึ่งบัณฑิตส่วนใหญ่มีงานท าและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับดี โดยเฉพาะประเด็นคุณลักษณะด้านความขยัน 
ความซื่อสัตย์ และอดทน 
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๓) ผลงานด้านบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างอยู่ในระดับดีเด่น  
๔) มีผลผลิตด้านการผลิตครูในระดับที่ดี  
๕) มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก สาขามวยไทยศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรก             

ของโลก ถือเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักได้
อีกทางหนึ่ง 

๖) มหาวิทยาลัยฯจัดระบบบริหารจัดการอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๗) มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคนทั้งในด้านการจัดทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
อาจารย์ และบุคลากร เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิชาการให้มีระดับที่สูงขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
และประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้แก่ คณาจารย์และบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ                                                                                                                    

๕.๒.๒ จุดอ่อน  
๑) วุฒิปริญญาเอกอาจารย์ประจ า โดยรวมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๒) ผลงานวิจัยยังมีงบประมาณและจ านวน โดยรวมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.  
๓) ยังมีการผลิตบัณฑิตที่ซ้ าซ้อนกัน และไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน  
๔) งบประมาณด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และอัตราก าลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๕) ทรัพยากรและปัจจัยน าเข้า ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะนักศึกษาส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๖) ขาดความพร้อมด้านภาษาอังกฤษทั้งคณาจารย์และนักศึกษา  
๗) ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นละสังคม ยังขาดความชัดเจน 
๘) บางสาขาวิชา มีจ านวนอาจารย์น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น  
๙) ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง                                                                                                                                    
๑๐) บางอาคารมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากสร้างมานาน 
๑๑) มีลิงจ านวนมาก บางครั้งจึงสร้างความรบกวน และความเสียหาย 
๑๒) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ขัดข้องบ่อยครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมต่อภายในมีจ านวน

ไม่เพียงพอต่อการขยายพื้นที่ใช้งานและมีการปรับปรุงเส้นทางการจราจรภายนอกเป็นเหตุให้สายสัญญาณจาก 
UNINET ขาด/ช ารุด 

๕.๒.๓ โอกาส  
๑) การรับนักศึกษาและเปิดการศึกษาเสรีจากกลุ่มประชาคมอาเซียน  
๒) การท าความร่วม/หุ้นส่วน กับชุมชน ท้องถิ่นและพื้นที่ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
๓) การพัฒนาและการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน และท้องถ่ิน 

๕.๒.๔ อุปสรรค  
๑) มหาวิทยาลัยคู่แข่งขันในอุดมศึกษามีมาก และอนาคตจ านวนนักเรียนทั้งระบบลดลง  
๒) ขาดความพร้อมด้านภาษาอังกฤษที่จะรองรับกลุ่มประชาคมอาเซียน  
๓) พนักงานมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากกว่าข้าราชการ แต่ยังบริหารจัดการศึกษาภายใต้กฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับของระบบราชการ  
๔) นักเรียนที่รับ มีมาตรฐานการศึกษาต่ า 



 
ห น้ า  | ๘ 

 

๖. การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์  
จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกข้างต้น 

มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและทิศทางการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมบริการ (service industry) ให้ได้ตามนโยบายและเป้าหมายของประเทศ โดย
จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรและการสอนในสาขาวิชาที่มีอยู่เดิม ให้เติมเต็มในส่วนที่หายไปและสะท้อนเนื้อหา
สาระที่จะเป็นการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง อาทิ หลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีโอกาส
เปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ๆ อีกมาก โดยเฉพาะเปิดสอนสาขาวิชาที่เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศ ตลาดขาดแคลนและต้องการก าลังคนอีกมาก อาทิ ด้านอุตสาหกรรมบริการ การพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม สาธารณะสุขและสุขภาพชุมชน เทคโนโลยีและการสื่อสาร โลจิสติกส์ การขนส่งและคมนาคม 
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เป็นต้น แต่จะต้องมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การลดช่องว่างความเหลื่อมล้้าและความเป็นธรรมใน
สังคม  

ตามจุดเน้นและจุดเด่น (positioning) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ กลุ่มวิชา (clusters/subject areas) 
ได้แก่ 
 ๑) ด้านการผลติและพัฒนาวิชาชพีคร ู
 ๒) ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๓) ด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรมและที่พัก/รีสอร์ทและการจัดการ  
 ๔) ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ การคมนาคม การสื่อสาร การผลิตและการก่อสร้าง และการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานท้องถิ่นและ ICT  
 ๕) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการสาธารณะและท้องถ่ิน  
 ๖) ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  
 ๗) ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป ์สื่อสารการแสดง และสื่อสารการบันเทิงท้องถิ่น  
 ๘) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
  
 ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ให้ความเห็นชอบทั้ง ๘ กลุ่มวิชา และก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไปก าหนดกลุ่มวิชา (cluster) ที่จะให้เป็นจุดเน้นและจุดเด่นของแต่ละแห่ง   ในระยะ 
๑๐ ปี จาก ๘ กลุ่มวิชาดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่ง ควรที่จะเลือก ไม่เกิน ๒ กลุ่มวิชา  ในระยะ ๕ 
ปีแรก เพื่อให้สามารถสร้างจุดเด่น มีความชัดเจนและมีคุณภาพเป็นเลิศ และสามารถตอบสนองนโยบาย และ
เป้าหมายในโครงการกลุ่มพัฒนามหาวิทยาลัยใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรจะน าไปเป็น
นโยบายส าคัญ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ควรจะต้องระบุกลุ่มวิชา หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะรับ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่จะเปิดการเรียนการสอน รวมทั้งระบุผลผลิตและดัชนี  ชี้วัดในแต่ละกลุ่ม
วิชา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของ ๑) การผลิตบัณฑิต ๒) การวิจัย และ ๓) การให้บริการทางวิชาการ เป็นต้น โดย
ที่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชาให้ใช้เกณฑ์ของผลผลิต  ผลลัพธ์และดัชนีชี้วัดตามที่ก าหนดไว้ใน               
๘ กลุ่มวิชา  
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๗. กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในระยะ ๑๐ ปี 
 ๗.๑ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   “มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 

๗.๒ เป้าหมายและนโยบาย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีเป้าหมายส าคัญ ดังนี้  
๑) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน  
๒) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
๓) ยกคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางสังคม  และสร้างประชาชน ในท้องถิ่นให้มี

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล 
๔) พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ และบุคลากร ทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณภาพชีวิต 
๕) พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ ทั้งภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๗.๓ พันธกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจที่ส าคัญ ดังนี้  
๑) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ

การสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล เน้นสาขาเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

๒) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่นเฉพาะพื้นที่ (area-based) ให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๓) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยอยู่บนฐานของการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการวจิยั
และพัฒนา  

๔) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น  และผู้ประกอบในการจัด
การศึกษา การวิจัยและการให้บริการวิชาการให้ยั่งยืน 

๕) บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

๖) ยกระดับคุณภาพอาจารย์และบุคลากรด้านวิชาการ และด้านคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 

๗) มุ่งพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ ทั้งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ  
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๗.๔ วัตถุประสงค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
๑) จัดการเรียนการสอน ให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  

๒) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการแก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างมูลค่าและ
ทุนทางสังคม ที่จะน าไปสูก่ารสร้างมูลค่าเพิ่ม การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ า ให้แก่ท้องถิ่นและสังคม  

๓) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ตรงกับความต้องการและแก้ปัญหาให้แก่ท้องถิ่น และสังคม ให้มีคุณภาพมาตรฐานชีวิตที่ดี มีความ
พอเพียง มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๔)  สร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย และความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ              
ผู้ประกอบในการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ ให้มีความต่อเน่ืองและยั่งยืน  

๕) บริหารจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส เป็นธรรมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
 
๘. ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลผลิต และดัชนีชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๑๐ปี  

     เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ มีความชัดเจน สามารถที่จะน าไปสู่การวางแผนและด าเนินงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร จึงได้ก าหนดยุทธวิธี (tactics) กิจกรรม โครงการ 
ผลผลิตและดัชนีชี้วัดคุณภาพในแต่ละยุทธศาสตร์ ในระยะเวลา ๑๐ ปี ไว้เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง น าไปเป็น
กรอบในการปรับทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับบริบทและจุดเน้นของตนเอง ดังต่อไปน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว 
ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกจิฐานความรู ้ 
(knowledge-based economy) และสู่การก ากับและดูแลตนเอง  
 

เป้าประสงค ์ 
๑)  มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
๒)  บริหารมหาวิทยาลัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
๓)  มีขีดความสามารถสูงในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา 

ทั้งในประเทศ อาเซียนและนานาชาติ  
๔) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพนัธกิจและเป้าประสงค์ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
อย่างต่อเน่ือง  

๕)  การจัดการแหล่งทรัพยากร ทั้ง คน เงิน สถานที่ วัสดุ เพื่อให้สัดส่วนงบประมาณที่พึ่งพาจาก
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาลดลง โดยไม่ลดคุณภาพ  
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ตารางที ่๑ แสดงการก าหนดกรอบ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 

ตามยุทธศาสตร์ที ่๑ 
 

ยุทธวิธ/ีtactics โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
ยุทธวิธีที ่๑.๑  

พัฒนาระบบและ
โครงสรา้งการบริหาร
จัดการสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์
และส านัก  

๑)  ปรับปรุงโครงสรา้งและระบบ
บริหารจัด การศึกษา ให้มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่นและคล่องตัว  

๒) ปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศ ที่เอื้อต่อการบรหิาร
จัดการมหาวทิยาลัยทีด่ี  

๑) โครงสรา้งหน่วยงาน แผน กรอบ
อัตราก าลังภาระงาน ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศหน่วยงานน าไป
บังคับใช้ได้ ๑๐๐%  

๒) บุคลากรทุกระดับ ผ่านการพัฒนา
ความรู ้ทักษะ และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน  

ยุทธวิธีที ่๑.๒ 
พัฒนาระบบการน า

องค์กรเชิงยุทธศาสตร ์
(strategic leadership) 
และพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับ  

๑) พัฒนาภาวะผู้น ามหาวิทยาลัยเชิง
ยุทธศาสตร ์ทั้งระดับต้น 
ระดับกลางและระดับสูง  

๒) การบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ 
การก าหนดแผนยุทธศาสตร ์และ
การน าแผนยุทธศาสตร์สูก่าร
ปฏิบัติทั้งระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับปฏิบัติการ  

๑) ใช้ระบบธรรมาภิบาลและคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารจดัการ  

๒) สามารถตรวจสอบได ้โปร่งใส และเป็น
ธรรมทั้งระบบ  

๓) ก ากับ ดูแลตนเอง และพึ่งพาตนเองได้  
๔) ด าเนินการตามกรอบของแผน

ยุทธศาสตร ์ ๑๐ ปี ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์
และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง  

๕) บริหารจดัการแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติทุกๆป ีอย่าง
ต่อเน่ือง ทันสมัยและมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

๖) มีแผนการเตรียมความพร้อมของ
มหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

ยุทธวิธีที ่๑.๓  
พัฒนาระบบงานและ

การบริหารที่เอื้อต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้
มีการพัฒนาความก้าวหน้า
ในวิชาชพี  

 
 
 
 
 
 

๑)  ปรับปรุงและออกข้อบังคับ 
ระเบียบและประกาศให้เอื้อต่อ
ความกา้วหน้า สิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการ ค่าตอบแทน กองทุน
หลังเกษียณอายุและกองทุนพัฒนา
บุคลากร เพื่อการสรา้งความมั่นคง
ในวิชาชพีของพนักงาน  

๒) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะและ
ความสามารถ 

 
 

๑) การก าหนดหน้าที ่สมรรถนะเข้าสู่
ต าแหน่ง เลื่อนระดับ บัญชีเงินเดือน 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงาน  

๒) กระบวนการขั้นตอนวิธีการวดัและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะที่เที่ยงธรรมและโปร่งใส  

๓)  พนักงานมีความพึงพอใจในหน้าที่ 
ต าแหน่งและวิชาชีพ  

๔) > ๙๐% ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ผลผลิตและการบรกิาร 
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ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
ยุทธวิธีที ่๑.๔    

พัฒนาระบบ ERP 
(Enterprise Resource 
Planning) บริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบ  

๑)  ปรับปรุงระบบ ICT และ 
โครงสรา้งพื้นฐาน(infrastructure) 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

๒)  พัฒนาระบบ ERP เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการจัดการ
เรียนการสอน  

๑)  ระบบ ICT มีความทนัสมัย ที่เข้าถึง 
ใช้งาน ได้ทุกเวลาและทกุสถานที่  

๒) ระบบ ERP บริหารทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย และฐานข้อมูล
สารสนเทศเชื่อมโยงกันทกุระบบ และ
ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล  
 

เป้าประสงค ์ 
๑) บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา การคิด การแก้ปัญหา ความสามารถใน

การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้ ICT และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๒) บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีขีดความสามารถ (capability) และทักษะวิชาชีพ (professional skills) 

ในระดับสากล  
๓) การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการ ในการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีคุณธรรม คิดได้ ท าเก่ง รู้และเข้าถึงปัญหาชุมชนดี เป็นที่พึ่งพาของชุมชนและท้องถิ่น  
 

ตารางที่ ๒ แสดงการก าหนดกรอบ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒  

 
ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 

ยุทธวิธีที ่๒.๑  
ปฏิรูปและพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ที่เน้นให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติสู่มือ
อาชีพ  

๑) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
การจดัการเรียนรู ้ตาม  ๘ กลุ่ม 
(cluster) สู่รูปแบบ ๒ ภาษา  
แบบ EP (English Programme) 
และแบบ IP (International 
Programme)                    

๒) จัดหาสื่อ ทรัพยากร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการพฒันา การ
เรียนรู้และการสอนอย่างเพียงพอ 
ทันสมัย  

๑) หลักสูตร สาขาวิชาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้เน้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ  

๒) หลักสูตรเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างงาน รายได ้และสร้างความผาสุก
แก่ชุนชนและท้องถิ่น  

๓) หลักสูตรและกระบวนการจดัการเรียน
การสอน แบบ ๒ ภาษา  

๔) ผู้ประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น
ร่วมมือพัฒนาหลักสูตร  
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ยุทธวิธ/ีtactics โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
ยุทธวิธี ๒.๒   
พัฒนาอาจารยใ์ห้มีทักษะ 

เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ 

๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท าความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการและ
ท้องถิ่นในการจดัการเรียนการสอน  

๒)  พัฒนาความรู้ ทักษะและเทคนิค
ให้มีรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่
หลากหลายและเน้นการฝึกปฏิบัติ
จากสถานที่จริง 

๑) อาจารย ์ผู้ประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถิ่นร่วมมือจัดการศึกษาแบบ 
work-based study หรือ 
cooperative education  

๒) รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ตามพุทธ
ศึกษา (ผู้รู้) หัตถะศึกษา (คิด/ปฏิบัติ
ได้) และจริยศึกษา (มีความดีงาม)  

๓) เวลาการฝึกปฏิบัติและท ากิจกรรมใน
หลักสูตรไม่น้อยกวา่ ๖๕%  

๔) ผลงานวิชาการนักศึกษา/อาจารย ์
ได้รับรางวัล ตีพิมพ์และเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ยุทธวิธีที ่๒.๓  
พัฒนาการเรียนการ

สอนให้เน้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพและ
ได้มาตรฐานสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) พัฒนาความรู ้ทักษะและ
สมรรถนะอาจารย์ให้สามารถสอน
แบบ ๒ ภาษา EP และนานาชาติ
ได้  

๒) วางแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) บัณฑิตมีทักษะและความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
สื่อสารและการท างาน  

๒) การเพิ่มรายได้ งาน อาชีพ ยก
มาตรฐานชีวติและความเป็นอยู่ชุมชน/
ท้องถิ่นและประชาชน  

๓) คณาจารย์และบัณฑติมีทักษะและ
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษดี  

๔) คณาจารย์และบัณฑติสามารถท างาน
ในชุมชนและสังคมอาเซียนหรือ
ต่างประเทศในระดับดีได ้ 

๕) บัณฑิตมีงานท า >๙๐% ใน ๒ ปีและมี
เงินเดือน >๒๐,๐๐๐.- บาท  

๖) จ านวน นศ. ASEAN ในมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ง >๕% ของจ านวนรับ  

๗) ศูนย์พัฒนา ให้ค าปรกึษาและความ
เป็นเลิศในแต่ละกลุ่มวิชา  

๘) ได้รับรองมาตรฐานวชิาชีพ ระดับ
นานาชาต ิ> ๑ สาขาต่อกลุ่มวิชา 

ยุทธวิธีที ่๒.๔  
พัฒนาระบบการเรียน

การสอนให้มีความทันสมยั
และยืดหยุ่น ทั้งในระบบ 
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๑) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
การสอนระบบ blended-
learning, online และ e-
Learning  

๒) พัฒนาอาจารย์สอนระบบทางไกล 

๑) หลักสูตร รายวิชาบทเรียน/ 
courseware เอกสาร ตารา สื่อและ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสไ์ด้มาตรฐาน 
online, และการจดัการศึกษาทางไกล 
/Tele-Education ที่ได้มาตรฐาน
อย่างน้อย ๑ สาขา ต่อป ี 

๒) ระบบและโครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานการเรียนการสอนทางไกล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  : ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู สู่มืออาชีพและได้มาตรฐานสากล 
 
   เป้าประสงค์ 
   ๑) ยกคุณภาพการผลิตครูและการฝึกหัดครูไทย ให้ได้มาตรฐานสากล  
   ๒) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพคร ูการศึกษาไทยและนักเรียน สพฐ. ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
   ๓) ครูและอาจารย์ มีขีดความสามารถสูง อย่างน้อยในระดับอาเซียน  
   ๔) สร้างเครือข่ายโรงเรียน สถานศึกษา และครูต้นแบบ/ครูแห่งชาติในชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งระบบ  

ตารางที่ ๓ แสดงการก าหนดกรอบ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 
ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 

ยุทธวิธีที ่๓.๑  
การปฏิรูปการฝึกหัดครู 

หลักสูตร และการจดัการ
เรียนรู้ทั้งระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
การสอนในการผลติครูมอือาชีพทั้ง
ระบบ  

๒) จัดระบบและกระบวนการบ่มเพาะ
และปลูกฝังความเป็นครู 

๓) พัฒนาความรู ้ทักษะและ
สมรรถนะอาจารย์ให้สามารถสอน
แบบ Bi-lingual และ EP ได้ 

๑) หลักสูตรการสอนตอบสนองความ
ต้องการของ สพฐ. ครบทุกกลุ่มสาระ  

๒) มีรูปแบบมาตรฐานในการผลิตครู 
หลักสูตร ๔ ปี ส าหรับชั้นป. ๑-๖ และ 
๔ ปีส าหรับชั้น ม.๑-๖ ที่ทันสมัยและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนใน
ทศวรรษที ่๒๑ และ Next 
Generation Science  

๓) มีรูปแบบการบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้าม
พุทธวธิ ี(Bhudha Teaching & 
Learning Methodology: พุทธ
ศึกษา หัตถะศึกษา และ จาริยะศึกษา) 
และเน้นการปฏิบัติและการฝึกทกัษะ
วิชาชพี  

๔) มีระบบและกิจกรรมที่สร้าง ปลูกฝัง 
และบ่มเพาะความเป็นครู รวมทั้งการ
กินอยู่ร่วมกันของประจ านักศึกษา
ฝึกหัดคร ู 

๕) ทุกมหาวิทยาลัยมีหอพักให้นักศึกษา
ฝึกหัดครูทุกคน  

๖) มาตรฐานดา้นทักษะและสมรรถนะ                   
ความเป็นครูมืออาชพี (teacher 
professional competency skills) 

๗) อาจารย์มีศักยภาพและความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน  

 



 
ห น้ า  | ๑๕ 

 

ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
๘) บัณฑิตครูสามารถใชภ้าษาอังกฤษใน

การเรียนการสอนในโรงเรียนได้ดี  
๙) เอกสาร ตาราและสื่อเป็นภาษาไทย

และอังกฤษ  
๑๐) สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ได้

รับรองมาตรฐานวิชาชพีครูระดับ
นานาชาต ิอย่างน้อย ๑ สาขา  

๑๑) มีเครือข่าย/ร่วมมือกับท้องถ่ินและ
อาเซียนหรือต่างประเทศอย่างน้อย ๑ 
สาขา ต่อปี  

๑๒) บัณฑิตได้มีงานท า ๑๐๐% ต่อป ี
และมีเงินเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ 
บาท  

๑๓) สามารถรับอาจารยแ์ละนักศึกษา 
ASEAN เข้ามาศึกษา หรือฝึกอบรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 

 
ยุทธวิธีที ่๓.๒  

ยกคุณภาพและ
มาตรฐานโรงเรียน สพฐ. 
ตามแนวคิดและรูปแบบ
การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนสาธติ  
 
 
 

๑) การพัฒนารูปแบบโรงเรียน สพฐ. 
ตามแนวคิดรูปแบบ รร.สาธิต  

๒) การพัฒนาสมรรถนะ ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ เทคนิค/
วิธีการสอน PCK (Pedagogical 
Content Knowledge) 
และกระบวนการจดัการเรียนรู้
แบบ child-centered/active 
learner แบบบูรณาการข้าม
ศาสตร ์

 
 

๑) มีรูปแบบการพัฒนาคณุภาพโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐานที่มมีาตรฐาน  

๒) คณะครุศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง โรงเรียน
สพฐ.อย่างน้อย ๑ จังหวัด  

๓) คุณภาพผลการเรียนรู้นักเรียนสังกัด
โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับโรงเรียนสาธิต  

 



 
ห น้ า  | ๑๖ 

 

ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
ยุทธวิธีที่ ๓.๓  

พัฒนาครูประจ าการ 
ให้มีความสามารถ มีทกัษะ 
เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เน้นเป็น
ส าคัญ 

๑) พัฒนาหลักสูตรและรปูแบบ การ
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งแบบ Face-๒-Face, 
Blended-Training, และ Online 
Training  

๒) การพัฒนาสมรรถนะ ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ เทคนิค/
วิธีการสอน PCK (Pedagogical 
Content Knowledge) 

   และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
child-centered/active learner 
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 

๓) พัฒนาศูนย์บริการและคลิกนิกส์ 
ส าหรับครู บุคลากรทางการศกึษา
และผู้เรียน 

๑) มีครูผู้เชี่ยวชาญ (ต้นแบบ)                 
ครูอ านวยและอาจารย์พี่เลี้ยง
ประจ านักเรียนครบทุกกลุ่มสาระ 
ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้  

๒) มีระบบฝึกอบรมและการเรียนรู้ผา่น                 
e-learning, blended-learning และ 
online  

๓) ให้บริการ สื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรการ
เรียนรู้ การออกแบบแผนการเรียนรู ้
และการวดัประเมินผลการเรียนรู ้ครบ
ทุกกลุ่มสาระ  

๔) มีระบบฐานข้อมูลสนเทศและ online 
ให้บริการครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนได้เข้าถึงตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง  

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งครแูละครูพี่เลี้ยง  

๖) ครูไดร้ับการเลื่อนวิทยฐานะวิชาชพีคร ู
ใน ทุก ๆ ๕ ปี  

๗) มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาชพีคร ู> 
๖ ศูนย์ทั่วประเทศ  

ผลผลิตและตัวชี้วัดโดยรวม ด้านผู้เรียน 
  ๑) นักเรียนที่จบระดับชัน้ ป. ๕ อ่านออก 

เขียนและสื่อสารได้ ๑๐๐%  
๒) นักเรียนมีความรู้และทักษะที่พึง

ประสงค์เทียบมาตรฐานได้กับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

๓) คะแนน/ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกระดับดีขึ้น ปีละ > ๑๐%  

๔) ผลคะแนนสอบทั้งประเทศ ONET, 
ANET > ๕๐ คะแนน ผลคะแนนสอบ 
PISA และ TIMMs รอบที่ ๔ เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ สูงกว่ามาตรฐานโลก  

๕) ได้รางวัลระดับชาติและนานาชาติไม่
น้อยล าดับที่ ๓ ในกลุ่มอาเซียน  

๖) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ินมี
ความพึงพอใจในผลผลิต >๙๐% 



 
ห น้ า  | ๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การปฏิรูประบบการบริหารจดัการและการยกคุณภาพและมาตรฐานการวิจยัและพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล  
 
   เป้าประสงค์  
   ๑) สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  
ที่เป็นเอตะทักคะของตนเอง  
   ๒) สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการสร้างความเป็นธรรม การแก้ปัญหา การมูลค่าเพิ่ม การลด
ช่องว่างและความเหลื่อมล้ าให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้  
   ๓) วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เน้นพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่นและภูมิปัญญา สู่การตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

ตารางที ่๔  แสดงการก าหนดกรอบ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
 ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔  

ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิต/ดัชนีชี้วัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
ยุทธวิธีที ่๔.๑  

บูรณาการวิจัยเข้ากับ
การเรียนการสอน  

๑) พัฒนารูปแบบและกระบวน 
การบูรณาการวจิัยเข้ากับการ
เรียนรู้  

๒) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียนและรายวชิา  

๑) นักศึกษา > ๓๐% เสนอผลงาน
การศกึษาโครงงานกับ 
สกว.วช.IPUS/ASEAN  

๒) อาจารย์ที่ปรึกษางานภาพนิพนธ์มี        
ความพร้อม  

๓) > ๓๐% จ านวนโครงงานศึกษาวจิัย
น าเสนอผลงาน ตีพิมพ์และเผยแพร่  

๔) อาจารย์ทุกคนมีผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยในรายวิชาทีส่อน  

๕) >๕๐% จ านวนอาจารย์ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์และเผยแพรร่ะดบัชาติและ
นานาชาต ิ 

๖) จ านวนผลงานจากการเรียนการสอน
และงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาต/ิ
นานาชาต ิการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตรและลิขสิทธิ ์

 
ยุทธวิธีที ่๔.๒  

สร้างระบบการบริหาร
จัดการงานวจิัยให้เป็น
มาตรฐาน  

๑) พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
และการบริการ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาเค้าโครงและงานวจิัย  

๒) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ ให้
เอื้อต่อการทางานวิจัยและสร้าง
แรงจูงใจ  

๑) ระบบ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ
ครบและเอื้อต่อการการพัฒนา
งานวิจัย  

๒) ระบบ กระบวนการและข้ันตอนการ
บริหารจัดการ การพัฒนาเค้าโครงและ
งานวิจัยยืดหยุ่น สะดวกและรวดเร็ว  

๓) ปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัย
เพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ๒๐% ต่อป ี 
 



 
ห น้ า  | ๑๘ 

 

ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิต/ดัชนีชี้วัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
  ๔) มีกองทุนและระบบพี่เลี้ยงสนับสนุน

การวิจัยอย่างเพียงพอ  
๕) ผู้วิจัยมีความพึงพอใจ ไม่ต่ ากว่าระดับ

ดี 
ยุทธวิธีที ่๔.๓  

เร่งรัดพัฒนานกัวิจัยรุ่น
ใหม ่สู่มืออาชพีเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  

๑) พัฒนาและฝึกอบรมการวจิัยเชิง
พื้นที่และการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  

๒) สร้างเครือข่ายการสนับสนุน 
งบประมาณสาหรับการวจิัย
ท้องถิ่นและพื้นที่  

๑) มีระบบพี่เลี้ยงส่งเสริมการพัฒนาเค้า
โครงและงานวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่  

๒) จ านวนทุนและงบประมาณงานวิจัย
จากภายนอกเพิ่มขึ้นปีละ >๒๕%  

๓) มีเครือข่ายความร่วมมือท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ และอาเซียนในการจดั
การศกึษาและวิจัย > ๒ สาขาวิชา ต่อ
ปี  

๔) ผลงานงานวิจัยได้น าไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

๕) เพิ่มสร้างงาน/อาชีพ/รายไดใ้ห้แก่
ชุมชน/ท้องถิ่น ได้ > ๕% ต่อป ี 

๖) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจตัว
นักวิจัยไม่ต่ ากวา่ > ๙๐% 

ยุทธวิธีที ่๔.๔  
สนับสนุนส่งเสริมการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัย  

๑) พัฒนาวารสารงานวิจยัตาม ๘ กลุ่ม
วิชา ให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานสากล  

๒) สร้างเครือข่ายการจัดเวที การ
ประชุมและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ  

๓) พัฒนาระบบพี่เลี้ยงส่งเสริมการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย  

๑) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร ่และน าไป
อ้างอิงได้มากกวา่ ๓๐%  

๒) ผลงานวิจัยน าไปใชพ้ฒันาใช้พัฒนา
ต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด >
๓๐%  

๓) ผลงานวิจัยน าไปใช้เชงิธุรกิจ >๕%  
๔) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ได้แห่ง

ละ > ๒ ชิ้นงาน ต่อป ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การน้อมน าแนวพระราชด าริและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม  
   เป้าประสงค์  
   ๑) น าผลผลิตจากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ อาชีพและ
ความเป็นอยู่แก่ชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง มีมาตรฐานชีวิตที่ดี มีความพอเพียงและพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   ๒) มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่ชุมชนและท้องถ่ินได้เข้าถึงทุกเวลาและทั่วถึง  
   ๓) มียุทธศาสตร์และรูปแบบการบริหารจัดการในการบริการทางวิชาการที่ดีแก่ชุมชนและท้องถ่ิน  
   ๔) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการบริการทางวิชาการ  การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชน ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ตารางที่ ๕ แสดงการก าหนดกรอบ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕  

ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิต/ดัชนีชี้วัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
ยุทธวิธีที ่๕.๑  
    การสรา้งคุณภาพชวีติ
และความเป็นอยู่ของ
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ให้น่าอยู่และปลอดภัย  

๑) ๑ สาขา ๑ โครงการบริการทาง
วิชาการให้แก่ชุมชน/ต าบลเข้มแข็ง 
และพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒ ลานถ่ายทอดเทคโนโลยี และครูภูมิ
ปัญญาสู่ชุมชนต าบล และท้องถ่ิน  

๓) ศูนย์การพัฒนาทักษะ อาชพีและ
รายได้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน  

๑) สถิติและข้อมูลสนเทศของชุมชนและ
ท้องถิ่นครบถ้วน  

๒) ๑ สาขา > ๑ โครงการ ต่อ ๑ OTOP
และ Product  

๓) จ านวนการสร้างงาน อาชีพและการ
เพิ่มรายไดใ้ห้แก่ชุมชนและท้องถ่ินได้  

๔) จ านวนครูภูมิปัญญาที่เข้าร่วม  

ยุทธวิธีที ่๕.๒  
    การยกภูมิปัญญาไทย 
OTOP, SMEs สู่มาตรฐาน 
การสร้างมูลคา่เพิ่ม และ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 
 
 
 
 

๑) พัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการ 
การออกแบบ และการผลิต แปร
รูป และการตลาด  

๒) การพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOPs การ
พัฒนาอาชพีและรายได้อย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชด าร ิ 

 
 

๑) จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการ
พัฒนา  

๒) รูปแบบการบริหารจดัการ
ผู้ประกอบการ OTOP, SMEs  

๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน
คุณภาพและยอดจ าหน่าย  

๔) จ านวน Web site และช่องทางตลาด
และ e-Commerce  

๕) ศูนย์บริการ จ าหน่าย และคลินิกการ
พัฒนา ผลิตภัณฑ ์OTOP SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  

๖) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ > 
๙๐% 

ยุทธวิธีที ่๕.๓  
     การสร้างเครอืข่าย
ความรว่มมือ เพื่อการดูแล
สุขภาพ การจดัการ
สิ่งแวดล้อม และ
สุขอนามัยในชุมชนให้เกิด
ความผาสกุ  

๑)  การป้องกัน การดูแล การส่งเสริม
สุขภาพและสุขอนามัยชุมชนและ
ท้องถิ่น  

๒) การดูแล และรักษาสิง่แวดล้อมใน
ชุมชน  

๓) การรวมพลังสรา้งชุมชนสีขาวให้
ยั่งยืน  

๔) การบรรเทาสาธารณะภัย อุบัติภัย 
อุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินในชุมชน
และท้องถ่ิน  

๕) การดูแลและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ 
และเครื่องใช้ในครัวเรือน  

๑) จ านวนชุมชนและประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชม  

๒) สถิติ ข้อมูลและสาธารณะสุขพื้นฐาน
ของชุมชนและท้องถิ่นครบถ้วน  

๓) รูปแบบการจัดการและกิจกรรมการ
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ขยะและ
มลพิษชุมชนและท้องถ่ิน  

๔) ชุมชนปลอดยาเสพตดิ สะอาดและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  

๕) อาหาร การกินสะอาด ปลอดภัย            
ถูกอนามัยและไร้สารพิษ  

๖) รูปแบบการจัดการและกิจกรรมการ
บรรเทาสาธารณะภัย อุบัติภัย 
อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
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ยุทธวิธ ี โครงการและกิจกรรม ผลผลิต/ดัชนีชี้วัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
  ๗) ลดจ านวนอุบัติเหตุ อุบัติภัยและการ

สูญเสียชีวิต  
๘) ศูนย์บริการ เฝ้าระวังและบรรเทาภัย

ในชุมชน  
๙) ชุมชนพึ่งพาตนเองในการดูแลและ

ซ่อมบ ารุงในครัวเรือน  
๑๐) คุณภาพและมาตรฐานชีวิตคนใน

ชุมชนดีขึ้นอย่างพอเพียง 
ยุทธวิธีที ่๕.๔  
    อนุรักษ์และส่งเสริม
ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการละเล่นชุมชน 
ท้องถิ่นและอาเซียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ชุมชนสัมพันธ ์ลานการละเล่นและ
แสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและ
ท้องถิ่น  

๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและงานประเพณ ี 

๓) การรณรงค์การอนุรักษ์ใช้สินค้า 
การแต่งกายเสื้อผ้าและ
เครื่องนุ่งห่มประจ าท้องถิ่น 

๔) ศูนย์บริการสารสนเทศด้าน 
ศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่น
ชุมชนและท้องถิ่น  

๕) การแลกเปลี่ยนทางดา้นภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศ
และกลุ่มอาเซียน  

๖) การประกวดแข่งขันทางวิชาการ
ด้านดนตร ีการแสดง ศิลปะ และ
งานทางวัฒนธรรมในประเทศและ
กลุ่มอาเซียน 

 
 

๑) จ านวนชุมชนและประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชม  

๒) รูปแบบและมาตรฐานการจดังานทาง
วัฒนธรรมและประเพณทีี่สร้างสรรค ์ 

๓) ความร่วมมือและงบประมาณจากการ
ท่องเที่ยวประจ าจังหวดั  

๔) การแสดงออก สัญลักษณ์ และ
เครื่องหมาย (logo) ของความเป็น
อัตตะลักษณ์ในชุมชน ท้องถิ่นและ
พื้นที่  

๕) Web site และบริการสารสนเทศ
ศิลปะ วัฒนธรรม และการละเล่น
ชุมชนและท้องถิ่น  

๖) จ านวนนักท่องเที่ยว ผู้มารับบริการซ้ า 
และรายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น  

๗) จ านวน อาจารย ์นักศึกษา และ
ประชาชนร่วมโครงการ/กิจกรรม  

๘) รางวลัที่ไดร้ับ  
๙) จ านวนกิจกรรมและสถาบันที่มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางดา้นภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ
และกลุ่มอาเซียน  

๑๐) ระดับภาพลักษณ์ทีด่ีของชุมชนที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล  
 
   เป้าประสงค ์
   ๑) มีความรู้ และทักษะการสื่อสาร มีวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานสากล  
   ๒) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  
วิจัย และให้บริการทางวิชาการอย่างมืออาชีพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ  
   ๓) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่
การปฏิบัติและความสามารถในการถ่ายทอดสู่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  
 
ตารางที่ ๖ แสดงการก าหนดกรอบ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖  
 

ยุทธวิธี โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ดัชนีชี้วัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
ยุทธวิธีที ่๖.๑  
       แผนพัฒนา อาจารย์
และ บุคลากรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
และสู่ความเป็นมืออาชีพ 
และแข่งขันได้อย่าง
ต่อเน่ือง  
 
 
 
 
 

๑) การสรรหา การคดัเลือกคนเก่ง   
คนดี  

๒) แผนพัฒนาศักยภาพ ความรู้และ
ความสามารถคณาจารย์ ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานอดุมศึกษา  

๓) การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชพี ให้มีศักยภาพแขง่ขันได้ใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนและ
นานาชาต ิ 

๔) การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ให้มีทักษะและขีดความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเน่ือง 

๑) ระบบการคัดเลือกและการสรรหา
โปร่งใส เป็นธรรมและมีคุณภาพ  

๒) คุณวุฒ ิป.โท ต่อ ป.เอก ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

๓) ผลงานและต าแหน่งทางวิชาการมี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับ  

๔) อาจารย์มีทักษะและความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบัน
ในอาเซียนหรือต่างประเทศได ้ 

๕) การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เน้นสมรรถนะ 

 
 
 

ยุทธวิธีที ่๖.๒  
      การสรา้งเครือข่าย
ความรว่มมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการและการวจิัย กับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ  

๑)  ระบบการส่งเสริมให้อาจารย์ไป
ศึกษา เรียนรู้ และวิจัยใน
ต่างประเทศ  

๒)  การรว่มมือทางวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

  

๑)  จ านวนอาจารย์ที่ไปศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และวิจัยในต่างประเทศ  

๒)  จ านวนโครงการและกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ
ต่างประเทศ  

๓)  จ านวนผลงานทางวชิาการและ
งานวิจัยทีต่ีพิมพ์และเผยแพร่ระดับ
นานาชาต ิและได้รับการยกย่องทาง
วิชาการ/recognition  
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ยุทธวิธี โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ดัชนีชี้วัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
 ยุทธวิธีที ่๖.๓  
       การปรับระบบ
บริหารจัดการทรพัยากร
มนุษย ์โครงสรา้ง กรอบ
อัตราก าลังคา่ตอบแทน
และสวัสดิการส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  

๑) ปรับโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง 
และการก าหนดแท่งเงินเดือน และ
เส้นทางเข้าสู่ต าแหน่งและวิชาชพี  

๒) เร่งรัดการจัดระบบสมรรถนะ 
(competency-based) และผล
การปฏิบัติงาน (outcome-based) 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

๓) จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและ ยก
ย่องคนเก่งและคนดี  

๑) ระเบียบและข้อบังคับครบถ้วน ทั้ง
กองทุนพัฒนาและระบบสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยทีม่ั่นคง  

๒) ระบบการวดัและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ  

๓) พนักงานมีความรกัและผูกพันธุ์ต่อ
องค์กร  

๔) อัตราการลาออก (turn over) ของ
พนักงานลดลง และไม่มีการท าผิด
ระเบียบวินัย  

   
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การสร้างความสมัพันธ์ เครือข่าย และความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการในการจัดการศึกษาและการวิจัย  
 
   เป้าประสงค์  
   ๑) ร่วมมือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างต่อเน่ืองและถาวร  
   ๒)  มีเครือข่ายและร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการในการ
ระดมทุนและหารายได้ให้มหาวิทยาลัย  
   ๓) มีต้นแบบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเชิงธุรกิจ อย่างน้อย ๑ รายต่อปี จากเครือข่ายความร่วมมือ  

 ตารางที่ ๗ แสดงการก าหนดกรอบ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๗  

ยุทธวิธ ี โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ดัชนีชี้วัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
ยุทธวิธีที ่๗.๑  

เครือข่ายความร่วมมือ
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและ
อาเซียนในการจัดการศึกษา
และการวิจัยร่วม  

 
๑) ความร่วมมือในการพฒันาและ

ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน  

๒) การจัดการเรียนการสอนแบบ ๒ 
ภาษาและภาคภาษาอังกฤษหรือ 
EP หรือนานาชาต ิร่วมกบักลุ่ม
ประเทศอาเซียน  

๓) การท าวจิัยและพัฒนาเชิงพื้นที ่
(area-based research) แบบ
ความรว่มมือและหรือการร่วมทุน  

๔) การยกคุณภาพมาตรฐานการ
ออกแบบ การผลิตและการตลาด
กับ OTOPs, SMEs และ
ผู้ประกอบการ  

 
๑) จ านวนองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และ
สถาบันการศึกษาในอาเซียนได้ร่วมมือ
ในการจัดพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียน
การสอนและการวจิัย  

๒) รูปแบบการเรียนแบบ working-
based studying หรือ cooperative 
education  

๓) มีการวิจัยและพัฒนาในการร่วมทุน 
OTOPs, SMEs, ผู้ประกอบการ ต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด  
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ยุทธวิธ ี โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ดัชนีชี้วัดคุณภาพใน ๑๐ ปี 
  ๔) รายได้จากเครือข่ายความรว่มมือ

ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและ
อาเซียนในการจัดการศึกษาและวิจัย  
ที่เพิ่มขึ้น  

๕) จ านวน OTOPs, SMEs, วิสาหกิจ
ชุมชน และจังหวัดที่ได้รบัการพัฒนา  

ยุทธวิธีที ่๗.๒  
การร่วมมือในการ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งท่องเที่ยว 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ ์
งานประเพณี ศิลปะ และ
งานวัฒนธรรมในชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อการสร้างสรรค์
และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value 
creation and value 
added) 
 

 
๑) การปรับปรุงและพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ให้มีรูปแบบที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  

๒) การสร้างเครอืข่ายและร่วมมือกับ
ครูภูมิปัญญา ชุมชน ท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาชุมชน
ให้ยั่งยืน  

๓) การสร้างมูลคา่และพฒันาใน             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ ์งาน
ประเพณี ศิลปะ และงานวัฒนธรรม
ชุมชนและท้องถิ่น 

 

 
๑) จ านวนภูมิปัญญาและผู้ประกอบการ

ได้มาตรฐาน จดลิขสิทธิห์รือสิทธิบัตร 
หรือน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้  

๒) มีผู้รับบริการ นักท่องเที่ยว และลูกค้า
เพิ่มมากขึ้น  

๓) เพิ่มอาชีพและรายไดใ้ห้แก่ประชาชน 
ชุมชนและท้องถิ่น  

๔) ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไดร้บัการรับรอง
มาตรฐานระดับชาติ   

๕) เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ การซื้อขาย 
จ าหน่ายและให้บริการผา่นระบบ 
internet/online สู่ทั่วโลก 

๖) ยกฐานะ(รายได(้และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั้งจังหวัดให้ดขีึ้น  

๗) จ านวนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ใน
ชุมชนและท้องถิ่น ที่ให้บริการเพิ่มมาก
ขึ้น 

 
๙. จุดเน้น และเป้าหมาย ผลผลิตและดัชนีชี้วัด/KPI ของกลุ่มวิชา  

๙.๑   จุดเน้นหลักสูตรและกลุ่มวิชา (Positioning and Cluster areas)  
  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๑๐ ปี ได้ก าหนดกลุ่มวิชา (cluster) ที่เป็น

จุดเน้น (positioning) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในระยะ ๑๐ ปี                     
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)  ให้สู่ความเป็นเลิศ ตามเป้าหมายผลผลิตและดัชนีชี้วัดหรือ KPI ตามกลุ่มวิชา                   
(Cluster area) ๘ กลุ่ม ดังนี้  

๑) ด้านการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู  
๒) ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
๓) ด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรมและที่พัก/ รีสอร์ทและการจัดการ 
๔) ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ การคมนาคม การสื่อสาร การผลิตและการก่อสร้าง และการจัดการ

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท้องถิ่นและ ICT 
๕) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการสาธารณะและท้องถ่ิน 
๖) ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร /เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมและการบริการ  
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๗) ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป ์สื่อสารการแสดงและการสื่อสารบันเทิงท่องถิ่น 
๘) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
 

๙.๒   เป้าหมาย ผลผลิต และดัชนีช้ีวัด/KPI ของกลุ่มวิชา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่งได้ให้ความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่ง (positioning) 

และกลุ่มวิชาไว้ ๘ กลุ่ม (cluster) เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นจุดเด่นและสู่ความเป็นเลิศ ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี               
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗) ดังนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จึงจ าเป็นต้องถือเรื่องนี้ เป็นนโยบายที่ส าคัญในการปรับ
ทิศทางและเป้าหมายของตนเองในครั้งนี้ ว่ามหาวิทยาลัยจะเชี่ยวชาญ โดดเด่น และเป็นเลิศในด้านใดโดยน า
เป้าหมาย ผลผลิตและดัชนีชี้วัด/KPI ที่ก าหนดไว้ไปปรับใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา 
การจัดเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและพื้นที่  

 

๑๐. ความก้าวหน้าในการด าเนินการร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๑๐ ปี 
 ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยต่างๆ กรณี การก าหนดจุดเน้นในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อการพัฒนาให้เป็นจุดเด่น
และสู่ความเป็นเลิศภายในระยะ ๑๐ ปี ในแต่ละกลุ่มสาขา โดยคณะท างานได้มีข้อสังเกต/แนวคิด/แนวทางพัฒนา 
ในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชา ข้อสังเกต/แนวคิด/แนวทางพัฒนา แนวโน้มจุดเน้น 
Cluster ๑  :  ด้าน
การผลติและพัฒนา
วิชาชพีคร ู  
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑ การยกคุณภาพมาตรฐานการผลติบัณฑิต                     
“นักปฏิบัติการ”อย่างมอือาชีพ และมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย 
๑) ปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้ และเน้นการปฏิบัติจริง 
    ทักษะการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ 
    PCK (Pedagogical Content Knowledge) 
๒) เน้นการพัฒนาผู้สอนด้านทักษะและเทคนิค

การเรียนรู ้เพื่อการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ มี
ความทันสมัยและยืดหยุน่  รองรับทั้งใน
ระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

๑.๒ บริหารจัดการเพื่อยกคุณภาพและมาตรฐาน
อาจารย์และบุคลากรสู่สากล    
๑) ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

โครงสรา้ง และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดรับ
กับแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. สูค่วามเป็นมืออาชีพ 
สามารถแข่งขันได้อย่างตอ่เน่ือง 

๑) การศกึษาปฐมวัย 
๒) วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  

คณิตศาสตร ์ ฟิสิกส์ เคม ี 
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป       

 ๓) ภาษาศาสตร์ ประกอบด้วย 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

 

Cluster ๒ : ด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร(Aging 
Society) เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สอดรับกับการ
ส่งเสริมการบริการด้านสขุภาพ การดูแลสุขภาพ
ของตนเอง โดยการพัฒนาสาธารณสุขหรือ
การแพทย์ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

๑) การแพทย์แผนไทย 
๒) สาธารณสุขศาสตร ์
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กลุ่มสาขาวิชา ข้อสังเกต/แนวคิด/แนวทางพัฒนา แนวโน้มจุดเน้น 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ การเปลี่ยนในปัญหาสุขภาพและการจัดการที่
พบว่า แนวโน้นความรุนแรงของโรคบางอย่างได้
เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 
และ การเปลี่ยนแปลงบทบาทในการจัดการให้
ตรงความต้องการของแตล่ะพื้นที่ จึงมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองในด้านสุขภาพ
ด้านการส่งเสริมสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย 
สมุนไพร (แพทย์ทางเลือก) อาทิ  Health 
Center ผลักดันด้านการบริการสุขภาพ โดย
สร้างความรว่มมือระหวา่งมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยในกลุ่มสุขภาพศาสตร ์ฯลฯ 

 

Cluster ๓ : ด้าน
อุตสาหกรรมบริการ 
การท่องเที่ยว การ
โรงแรมและที่พัก/              
รีสอร์ทและการ
จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ ควรพัฒนาบัณฑติให้เป็นที่ยอมรับและ
ตอบสนองของผู้ใช้บริการ และเป็นที่ยอมรับของ
สากล  

๓.๒ การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจครบวงจร เน้น
สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว 
โดยสร้างความร่วมมือกบัพื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๓.๓ การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาษาธุรกิจและการ
สื่อสารแบบครบวงจร (Intergraded 
Communication)  

๓.๔ การจดัตั้งศูนย์มาตรฐานวิชาชีพทางธรุกิจ เน้น
ให้นักศึกษามีความเป็นผู้น าและเป็นการสอบ
มาตรฐานก่อนจะออกประกอบวิชาชีพจริง 

๓.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการในหลากหลายศาสตร์ 
สร้างความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานสากล 
รวมทั้ง เน้นการพัฒนาการสื่อสารดว้ย (New 
Media) 

๓.๖ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นพัฒนานักศึกษาให้
เป็นผู้น าด้านการท่องเทีย่งอย่างมีคุณภาพและ
ยอมรับของมาตรฐานและคุณภาพสากล รวมทั้ง 
ในสาขาวิชานี้ยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวและการสื่อสาร 

๓.๗ สาขาวิชาการตลาด  เน้นพัฒนานักศึกษาใน
ด้านการขายแบบครบวงจร (ธรุกิจจ าลองจาก
ทรัพยากรเดิม++) 

๑) การท่องเที่ยว 
๒) การบริหารธรุกิจ (การตลาด/

การจดัการ/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/การบัญชี) 

๓) นิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
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 ๓.๘ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เน้นพัฒนานักศึกษา

ให้มีทักษะการใช้ (SOFTWARE) เพื่อการจัดการ
ที่หลากหลาย 

๓.๙ สาขาวิชาการบัญช ีเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็น
นักบัญชีที่มีทักษะด้านการบัญชีและด้าน
ภาษาสากล อีกทั้ง เน้นให้เป็นนักบัญชีที่มีความ
เป็นมนุษย์สังคม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงาน/สภาวิชาชีพบญัชีฯ  

 
 
 
 

Cluster ๔ :  
ด้านการขนส่ง  
โลจิสติกส ์การ
คมนาคม การสื่อสาร 
การผลติและการ
ก่อสร้าง และการ
จัดการ ระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท้องถิ่นและ 
ICT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหลักสูตร 
๔.๑ โครงการพัฒนาหลกัหลักสูตรเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บรกิารและท้องถิ่น 
(ด าเนินงานประมาณปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 
๑) ส ารวจความต้องการของท้องถ่ินและผู้ใช้

บัณฑิต 
๒) วิเคราะห์แนวโน้มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                                
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแนวโน้มของแผน
ต่าง ๆ ในสภาพความเป็นจริง 

๓) การประเมินหลักสูตรเก่าเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ ประเมินจากจุดอ่อน จุดแข็ง/จุดเด่น 
เปรียบเทียบจากหลักสูตร ๔ ราชภัฏใน
ภูมิภาคตะวันตก 

๔.๒ โครงการ OCOP MCRU (One-Couse-One-
Product) (เพื่อสร้างเสรมิการสร้างแบรนด์ของ
แต่ละหลักสูตร) 

๔.๓ โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชพี ดา้นไฟฟ้า 
โยธา การผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
๔.๔ โครงการการพัฒนาความเป็นเลิศของอาจารย์ 

๑) ส่งเสริมและพัฒนา เอกสารประกอบการสอน
และต ารา 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ผศ. /รศ. 

๓) ส่งเสริมให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้ใหม่อยา่ง
ต่อเน่ือง 

๔) ส่งเสริมให้อาจารย์พฒันาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในต่างแดน 

 

๑) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒) คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ห น้ า  | ๒๗ 

 

กลุ่มสาขาวิชา ข้อสังเกต/แนวคิด/แนวทางพัฒนา แนวโน้มจุดเน้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔.๕ โครงการดา้นพัฒนาการเรียนการสอน 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการเขียน มคอ.๓,มคอ.๕       

ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง ๕ 
ด้าน 

๒) ส่งเสริมการออกแบบเครื่องมือเพื่อการ
ประเมินผลแบบสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน 

๓) ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

๔) ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้น าให้นักศึกษา โดย
หาเวทีให้ นศ.ระดับปริญญาตรีออกไป
น าเสนอผลงานในระดับชาต ิและพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้น า 

ด้านการวิจัยและพัฒนา 
๔.๖ โครงการ ๑ อาจารย์ ๑ งานวิจัย  
๔.๗ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

ในระดับชาต ินานาชาต ิ๑ สาขา ๑ ผลงานต่อ ๑ 
ภาคเรียน 

ด้านบริการวิชาการ 
๔.๘ โครงการสนับสนุนให้แต่ละสาขาบริการวิชาการ

แบบไม่ต้องรองบประมาณโดยให้ภาระงานหรือ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

๔.๙ โครงการบริการวิชาการแบบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

     ๑) ให้ท ากระบวนการ PDCA อย่างแท้จริง 
     ๒) ให้คิดโครงการบริการวิชาการแบบใหม่ๆให้

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้ใช้บรกิาร 

ด้าน ICT 
๔.๑๐ การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทั้ง

มหาวิทยาลัยแบบร่วมศนูย์ 
๔.๑๑ กระบวนการเสริมทักษะการเรียนการสอนโดย

ใช้การเรียนการสอนผ่าน e-education 
อย่างจริงจัง 

๔.๑๒ การจดัโซน ICT และจุดปลั๊กเสียบการเชื่อมต่อ 
โน๊ตบุ๊ค แท็ปเล็ต และ สมาร์ทโฟน 
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Cluster ๕ : ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                     
รัฐประศาสนศาสตร ์
การบริหารจัดการ
สาธารณะและ
ท้องถิ่น 

 

๕.๑ เน้นการเรียนรูใ้นการบริหารจดัการสารธารณะ
และท้องถ่ิน   ซึ่งให้สอดคล้องกับหน่วยงาย
ภาครัฐ อาทิเช่น อบต. / อ าเภอ/ ต าบล / 
จังหวัด) เพื่อการปฏิรูปเพื่อการท างานในอนาคต 

๕.๒ การตกลงความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐกบั
มหาวิทยาลัยต่อการเรียนรู้การบริหารจดัการ
ภาครัฐ  

 

ในอนาคตจะด าเนินการในรูป
หลักสูตรภาพรวม คือ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร ์โดยมีแขนง
วิชาภายใต้หลักสตูรนี้ ๓ แขนง
วิชา คือ 
๑) รัฐประศาสนศาสตร ์
๒) การบริหารงานยตุิธรรม 
๓) การบริหารท้องถิ่น 

Cluster ๖ : ด้าน
อุตสาหกรรม
การเกษตร เกษตร
อินทรีย์ อตุสาหกรรม
อาหาร และการ
บริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ ดึงหน่วยงานในก ากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เข้ามาเป็นต้นทุนใน cluster 
สาขา วิ ช า เทค โน โลยี ก า ร แปร รู ปอ าหา ร  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งสาม
ศูนย์ คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทย์ฯ หรือ
รวมตัวบุคคลที่จบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์/ ประยุกต์/ สิ่งแวดล้อม/ สุขภาพ ฯลฯ   
ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 

๖.๒ ก าหนดทิศทางการท างานเกี่ยวกับการวิจัย
ร่วมกัน เน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรให้มีจุดขาย “Low Volume High 
Value”  

๖.๓ พัฒนาส่วนงานบริการวิชาการเน้นรูปแบบ 
Academic Service มากกว่าฝึกอบรม ได้แก่ 
บริการให้ค าปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ บริการ
ผู้เชี่ยวชาญ บริการจัดการความรู้และบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

๖.๔ ก าหนดทิศทางหลักสูตรสมัยใหม่ โดยสร้าง
หลักสูตร Multidisciplinary (EP)  ได้แก่ 

    หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและการเกษตร  
    B.Sc .(Agri-Food Science)  
    หรือหลักสูตรเกษตรนิเวศ B.Sc. (AgroEcology) 
๖.๕ ท าโครงการพิเศษด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

และสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการภาคีส่วนราชการ 
ภาคการ เกษต ร  ภาคอุ ตสาหกรรม  ภาค
สาธารณสุข และภาคการศึกษาให้เข้ามาท า 
project เฉพาะทางร่วมกัน 

 
 
 

 

๑) สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร  

    (หรือรวมตัวบุคคลทีจ่บ
การศกึษาทางวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์/ ประยุกต์/ 
สิ่งแวดล้อม/ สุขภาพ ฯลฯ   
ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน) 
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๖.๖ ท าโครงการพิเศษที่สร้างรายได้ให้วิสาหกิจ
ชุมชนไปในแนวทางอุตสาหกรรมเกษตร โดยน า
ผลงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย 
เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง สร้างผลิตภัณฑ์ประจ า
ท้องถิ่นที่คงอัตลักษณ์ 

๖.๗ พัฒนาการให้บริการวิชาการแบบ Agro-
Informatics ภายใต้โครงการหน่วยอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมเกษตร  

๖.๘ พัฒนามาตรฐานส่วนงานบริการตรวจวิเคราะห์
สู่ ISO17025 

๖.๙ พัฒนาบุคลากรสู่นักวิชาการผู้มีนัยส าคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร อย่างน้อยคน
ละ ๑ ด้าน เช่น ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุม
โรงงานผลิตอาหาร  นักวิชาการสถาบันอาหาร  
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ โภ ชน า ก า ร  นั ก สั ต ว ศ า ส ต ร์ 
ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ 

๖.๑๐ พัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น การวิจัย 
ศักยภาพบุคคล การเรียนการสอน ระเบียบ
วิธีการท างาน ให้เป็นสากล โดยอาศัยการขอ
ความช่วยเหลือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้น
น า หรือองค์กรในต่างประเทศภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างกัน 

๖.๑๑ พัฒนาระบบการท างานใน cluster ให้เป็น
สากลเต็มรูปแบบ เน้นการเชื่อมโยงสู่นานาชาติ 

๖.๑๒ พัฒนาหลักสูตรใหม่กับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้
เกิดเป็นหลักสูตรเดียวระดับนานาชาติ 

๖.๑๓ ส่งไม้ต่อให้บุคลากรรุ่นใหม่ คณาจารย์ที่จะ
ทยอยกลับมาการศึกษาจากต่างประเทศมากมาย
ในสาขาพหุวิทยาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cluster ๗ : ด้าน
ภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี 
นาฏศิลป์ สื่อสารการ
แสดง และสื่อสาร
การบันเทิงท้องถิ่น 
 

 

มหาวิทยาลัยมีสาขาที่เกีย่วข้อง คือ สาขานิเทศาสตร์ 
เน้นการผลิตบัณฑิตสู่อตุสาหกรรมสื่อใหม่ อาทิเช่น 
๗.๑ การจดัการเรียนการสอน เน้นแนวความคิด

เกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 
๗.๒ งานบริการวิชาการ เน้นการน าเอาเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เน้ือหาต่างๆ (Digital Contest)  

 

๑) ภาษาอังกฤษธรุกิจ 
๒) ภาษาจีน 

ในอนาคตจะด าเนินการในรูป 
๒ หลักสูตรภาพรวม คือ 

๑. หลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรม – แยกแขนงสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับภาษา ทุกภาษา 
เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน เป็นต้น 

 



 
ห น้ า  | ๓๐ 

 

กลุ่มสาขาวิชา ข้อสังเกต/แนวคิด/แนวทางพัฒนา แนวโน้มจุดเน้น 
 ๗.๓ งานวิจัย เน้นทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาท้องถิ่น เพื่อการมสี่วนร่วมของท้องถิ่น 
(Virtual  Society) 

๒. หลักสูตรศิลปกรรม – 
แยกแขนงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะ เช่น ดนตรี 
ศิลปะประยุกต์   เป็นต้น 

Cluster ๘ : ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

๘.๑ ท าเลทีต่ั้งของมหาวทิยาลัย มีบริบทดา้น
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นทุนตั้งต้นที่ด ีประกอบ
กับจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีหน่วยผลิต
พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจึงควรมีสาขาวิชาที่
สามารถผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นนี้ได้เป็น
อย่างด ี

๑) ด้านพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ตารางแสดง กลุ่มสาขาวิชาที่มีแนวโน้มจะสร้างความโดดเด่นกับผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ/KPIs 

กลุ่มสาขาวิชา แนวโน้มจุดเน้น ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ/KPIs 
Cluster ๑ ดา้นการ
ผลิตและพัฒนา
วิชาชพีคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การศึกษาปฐมวัย 
๑.๒ วิทยาศาสตร ์ประกอบด้วย 

คณิตศาสตร ์ ฟิสิกส์ เคม ี 
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  

๑.๓ ภาษาศาสตร ์
ประกอบด้วย ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ระบบและรูปแบบการผลิตครูและการพัฒนาครู
ประจ าการที่มีมาตรฐานสากล  

๒) ระบบและรูปแบบการพัฒนามาตรฐานวิชาชพีครู
อย่างมืออาชพี (teachers professional 
standard) ที่มีมาตรฐานสากล  

๓) ปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครู ๔ ปี แยกเป็น ๒ ระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และ ๔+๑ 
(สาขาขาดแคลน) 

๔) อาจารย์มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งวิชาการ ป.โท ต่อ                 
ป.เอก ๖๕:๓๕  

๕) บัณฑิตมีงานท า >๙๐% ภายใน ๑ ปี และจ านวน
บัณฑิตครูสามารถท างานในกลุ่ม ASEAN ได้  

๖) สร้างเครือข่ายความรว่มมือท้องถิ่นและอาเซียนใน
การจดัการศึกษาและการวิจัย  

๗) ผลงานวิจัยตีพิมพ ์เผยแพร่และน าไปอ้างอิงใน
ระดับชาต ิอาเซียนและนานาชาต ิ 

๘) ผลงานวิจัยน าไปใชพ้ฒันาและยกคุณภาพโรงเรียน  
๙) ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชพีครูในระดับอาเซียน  
๑๐) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมคีวามพึงพอใจผลผลิต > 

๙๐%  
๑๑) ศูนย์พัฒนาและค าปรึกษาคร ูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
๑๒) ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติและครูอ านวยประจ าทุก

ศูนย์ฯ  
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กลุ่มสาขาวิชา แนวโน้มจุดเน้น ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ/KPIs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓)  พัฒนารูปแบบ LOs Based และ Su-Ji-Pu-Ri 
และใช้รูปแบบพุทธ  ศึกษา หัตถะศึกษา และจรยิะ
ศึกษาในการจดัการเรียนรู้  

๑๔ ) บัณฑิตครูสามารถสอนแบบ ๒ ภาษา และหรือ 
EP ได้  

๑๕)  นักเรียนมีคะแนน >๕๐ ของ ONET, PISA และ 
TIMMs  

๑๖)  นักเรียนจบชั้น ป.๖ อ่านออก เขียนและสื่อสาร
ได้ ๑๐๐%  

๑๗)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู  
> ๖ ศูนย ์ 

๑๘)  รับนักศึกษา ASEAN ในแต่ละแห่งได้ > ๕% 
ของจ านวน รับต่อป ี 

๑๙)  ๑ ช่วย ๒ (๑ คณะครุศาสตร์และครตู้นแบบ/ครู
แห่งชาติเป็นพี่เลี้ยง ช่วยโรงเรียน ๑ ถึง ๒ จังหวัด)  

๒๐)  ผู้ปกครองและท้องถิ่นมีความพึงพอใจผลผลติ >
๙๐% 

Cluster ๒ ดา้น
วิทยาศาสตร์
ประยุกต์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ การแพทย์แผนไทย 
๒.๒ สาธารณสุขศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑)  อาจารย์มีคณุวุฒ/ิต าแหน่งวิชาการ ป.โท ต่อ      
ป.เอก ๖๕:๓๕ 

๒)  ได้งานท า >๙๐% ใน ๑ ปี และสามารถท างานใน
กลุ่ม ASEAN ได ้ 

๓)  บัณฑิตตรงกับความต้องการและการพัฒนาพื้นที่
และท้องถ่ิน  

๔)  > ๕๐% ผลการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
น าไปใช้พัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด และ
พื้นที่  

๕)  สร้างงานอาชพีและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อเข้าสู่กลุ่ม middle incomes  

๖)  ทุกสาขาวิชาที่มีเครอืข่ายและร่วมมือกับท้องถิ่น/
ชุมชนผู้ประกอบการ/อาเซียน  

๗)  ผลงานศิษย์เก่า/ปัจจุบันได้รับรางวัล/ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ  

๘) จ านวนนักศึกษาที่มาจากกลุ่ม ASEAN ในแต่ละ 
มรภ.>๕% ของจ านวนรบั  

๙)  บัณฑิตมีรายได้เฉลี่ย >๒๐,๐๐๐.- ต่อเดือน  
๑๐)  สร้างงาน/อาชีพ/รายได้ให้ชุมชน/ท้องถิ่น ได้ > 

๕% ต่อป ี
๑๑) ผลงานวิจัยน าไปใชพ้ัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ

และจังหวัด >๕๐%  
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๑๒) ผลงานวิจัยน าไปใชใ้นเชิงธุรกิจ >๕%  
๑๓) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้คณะละไม่น้อย

กว่า ๑ ชิ้นงาน ในทุกๆ ๕ ปี 
๑๔) ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาชีพด้านวทิยาศาสตร์

สุขภาพ > ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ  
๑๕) ศูนย์พัฒนาและให้คาปรึกษาวชิาชพี                              

ด้านวิทยาศาสตรฯ์ แก่ชุมชนและท้องถ่ิน > ๖ 
ศูนย์ทั่วประเทศ  

๑๖) ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (international 
accreditation) ในระดบันานาชาต ิ> ๑ สาขาวชิา
ต่อ ๑ มหาวิทยาลัย 

๑๗) ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลผลิต >๙๐% 

Cluster ๓ ดา้น
อุตสาหกรรม บรกิาร 
การท่องเที่ยว การ
โรงแรมและที่พัก/            
รีสอร์ทและการ
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ การท่องเที่ยว 
๓.๒ การบริหารธรุกิจ 

(การตลาด/การจดัการ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การบญัชี) 

๓.๓ นิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) อาจารย์มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งวิชาการ ป.โท ต่อ           
ป.เอก ๖๕:๓๕ 

๒) ได้งานท า >๙๐% ใน ๑ ปี และสามารถท างานใน
กลุ่ม ASEAN ได ้

๓) บัณฑิตตรงกับความตอ้งการและการพัฒนาพืน้ที่
และท้องถ่ิน 

๔) > ๕๐% ผลการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
น าไปใช้พัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด และ
พื้นที่ 

๕) สร้างงานอาชพีและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อเข้า สู่กลุ่ม middle incomes 

๖) ทุกสาขาวชิาที่มีเครอืข่ายและร่วมมือกับท้องถ่ิน/
ชุมชนผู้ประกอบการ/อาเซียน 

๗)  ผลงานศิษย์เก่า/ปัจจุบันได้รับรางวัล/ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

๘)  จ านวน นักศึกษาที่มาจากกลุ่ม ASEAN ในแต่ละ 
มรภ.>๕% ของจ านวนรบั 

๙)  บัณฑิตมีรายได้เฉลี่ย >๒๐,๐๐๐.- ต่อเดือน 
๑๐)  สรา้งงาน/อาชีพ/รายได้ให้ชุมชน/ท้องถิ่น ได้           

> ๕% ต่อป ี
๑๑)  ผลงานวจิัยของอาจารย์ได้ตพีิมพ์ น าไปอ้างอิง 

ได้รับรางวัล และเผยแพร่ระดับชาต ิอาเซียนและ
นานาชาต ิได้ >๕๐% 

๑๒)  ผลงานวจิัยน าไปใช้พัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ 
และจังหวัด >๕๐% 

๑๓)  ผลงานวจิัยน าไปใช้ในเชิงธุรกิจ >๕% 
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๑๔)  มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้คณะละไม่
น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน ในทุกๆ ๕ ปี 

๑๕)  ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาชพีดา้นอุตสาหกรรม
บริการฯ > ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ 

๑๖)  ศูนย์พัฒนาและใหค้ าปรึกษาวิชาชพีดา้น
อุตสาหกรรมบริการฯ แก่ชุมชนและท้องถ่ิน >  
๖ ศูนย์ทั่วประเทศ 

๑๗)  ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (international 
accreditation) ในระดบันานาชาต ิ>                      
๑ สาขาวชิา ต่อ ๑ มหาวิทยาลัย  

๑๘)  ผู้ปกครองและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลผลิต >๙๐% 

Cluster ๔ ดา้นการ
ขนส่งโลจิสติกส์ การ
คมนาคม การสื่อสาร 
การผลติและการ
ก่อสร้าง และการ
จัดการ ระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท้องถิ่นและ 
ICT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔.๒ คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) อาจารย์มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งวิชาการ ป.โท ต่อ                 
ป.เอก ๖๕:๓๕  

๒) ได้งานท า >๙๐% ใน ๑ ปี และสามารถทางานใน
กลุ่ม ASEAN ได ้ 

๓) บัณฑิตตรงกับความตอ้งการและการพัฒนาพืน้ที่
และท้องถ่ิน  

๔)  > ๕๐% ผลการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
น าไปใช้พัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด และ
พื้นที่  

๕) สร้างงานอาชพีและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อเข้าสู่กลุ่ม middle incomes  

๖) ทุกสาขาวชิาที่มีเครอืข่ายและร่วมมือกับท้องถ่ิน/
ชุมชนผู้ประกอบการ/อาเซียน  

๗) ผลงานศิษย์เก่า/ปัจจุบันได้รับรางวัล/ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

๘) จ านวน นักศึกษาที่มาจากกลุ่ม ASEAN ในแต่ละ 
มรภ.>๕% ของจ านวนรบั  

๙) บัณฑิตมีรายได้เฉลี่ย >๒๐,๐๐๐.- ต่อเดือน  
๑๐) สร้างงาน/อาชพี/รายได้ให้ชุมชน/ท้องถิ่น ได ้             

> ๕% ต่อป ี 
๑๑) ผลงานวิจัยของอาจารย์ไดต้ีพิมพ์ นาไปอ้างอิง 

ได้รับรางวัล และเผยแพร่ระดับชาต ิอาเซียนและ
นานาชาติได ้>๕๐%  

๑๒) ผลงานวิจัยน าไปใชพ้ัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ 
และจังหวัด >๕๐%  

๑๓) ผลงานวิจัยน าไปใชใ้นเชิงธุรกิจ > ๕%  
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๑๔) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้คณะละไม่น้อย
กว่า ๑ ชิ้นงาน ในทุกๆ ๕ ปี  

๑๕) ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาชีพด้านวทิยาการขนสง่ฯ 
> ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ  

๑๖) ศูนย์พัฒนาและให้ค าปรึกษาวชิาชพีดา้น
วิทยาการขนส่งฯ แก่ชุมชนและท้องถ่ิน > ๖ ศูนย์
ทั่วประเทศ 

๑๗) ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (international 
accreditation) ในระดบันานาชาต ิ> ๑ สาขาวชิา
ต่อ ๑ มหาวิทยาลัย  

๑๘) ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลผลิต >๙๐% 

Cluster ๕ ดา้น
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รฐั
ประศาสนศาสตร์ 
การบริหารจัดการ
สาธารณะและ
ท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในอนาคตจะด าเนินการในรูป
หลักสูตรภาพรวม คือ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร ์โดยมีแขนง
วิชาภายใต้หลักสตูรนี้ ๓ แขนง
วิชา คือ 
๕.๑ รัฐประศาสนศาสตร ์
๕.๒ การบริหารงานยุตธิรรม 
๕.๓ การบริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) อาจารย์มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการ ป.โท ต่อ          
ป.เอก ๖๕:๓๕ 

๒) ได้งานท า >๙๐% ใน ๑ ปี และสามารถท างานใน
กลุ่ม ASEAN ได ้ 

๓) บัณฑิตตรงกับความตอ้งการและการพัฒนาพืน้ที่
และท้องถ่ิน  

๔) > ๕๐% ผลการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
น าไปใช้พัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด และ
พื้นที่ 

๕) สร้างงานอาชพีและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อเข้าสู่กลุ่ม middle incomes 

๖) ทุกสาขาวชิาที่มีเครอืข่ายและร่วมมือกับท้องถ่ิน/
ชุมชนผู้ประกอบการ/อาเซียน  

๗) ผลงานศิษย์เก่า/ปัจจุบันได้รับรางวัล/ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาต ิ 

๘) จ านวน นักศึกษาที่มาจากกลุ่ม ASEAN ในแต่ละ 
มรภ.>๕% ของจ านวนรบั  

๙) บัณฑิตมีรายได้เฉลี่ย >๒๐,๐๐๐.- ต่อเดือน  
๑๐) สร้างงาน/อาชพี/รายได้ให้ชุมชน/ท้องถิ่น ได ้           

> ๕% ต่อป ี 
๑๑) ผลงานวิจัยของอาจารย์ไดต้ีพิมพ์ น าไปอ้างอิง 

ได้รับรางวัล และเผยแพร่ระดับชาต ิอาเซียนและ
นานาชาติได ้>๕๐%  

๑๒) ผลงานวิจัยน าไปใชพ้ัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ 
และจังหวัด >๕๐%  

๑๓) ผลงานวิจัยน าไปใชใ้นเชิงธุรกิจ >๕%  
 



 
ห น้ า  | ๓๕ 

 

กลุ่มสาขาวิชา แนวโน้มจุดเน้น ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ/KPIs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้คณะละไม่น้อย
กว่า ๑ ชิ้นงาน ในทุกๆ ๕ ปี  

๑๕) ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาชีพด้านการบริหารจดัการ
ฯ > ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ 

๑๖) ศูนย์พัฒนาและให้ค าปรึกษาวชิาชพีดา้นบริหาร
จัดการฯ แก่ชุมชนและท้องถ่ิน > ๖ ศูนย์ทั่ว
ประเทศ  

๑๗) ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (international 
accreditation) ในระดบันานาชาต ิ>                    
๑ สาขาวิชา ต่อ ๑ มหาวิทยาลัย  

๑๘) ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลผลิต >๙๐% 

Cluster ๖ ดา้น
อุตสาหกรรม
การเกษตร เกษตร
อินทรีย์ 
อุตสาหกรรม อาหาร
และการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ สัตวศาสตร ์และ
เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร (หรือรวมตัวบุคคลที่
จบการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์/ 
ประยุกต์/ สิ่งแวดล้อม/ 
สุขภาพ ฯลฯ   ที่มี
อุดมการณ์เดียวกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) อาจารย์มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งวิชาการ ป.โท ต่อ ป.
เอก  ๖๕:๓๕  

๒) ได้งานท า >๙๐% ใน ๑ ปี และสามารถทางานใน
กลุ่ม ASEAN ได ้

๓) บัณฑิตตรงกับความตอ้งการและการพัฒนาพืน้ที่
และท้องถ่ิน  

๔) > ๕๐% ผลการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
น าไปใช้พัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด และ
พื้นที่  

๕) สร้างงานอาชพีและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อเข้าสู่กลุ่ม middle incomes  

๖) ทุกสาขาวชิาที่มีเครอืข่ายและร่วมมือกับท้องถ่ิน/
ชุมชนผู้ประกอบการ/อาเซียน  

๗) ผลงานศิษย์เก่า/ปัจจุบันได้รับรางวัล/ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ  

๘) จ านวน นศ.ที่มาจากกลุ่ม ASEAN ในแต่ละ มรภ.  
>๕% ของจ านวนรับ  

๙) บัณฑิตมีรายได้เฉลี่ย >๒๐,๐๐๐.- ต่อเดือน  
๑๐) สร้างงาน/อาชพี/รายได้ให้ชุมชน/ท้องถิ่น ได ้      

> ๕% ต่อป ี 
๑๑) ผลงานวิจัยของอาจารย์ไดต้ีพิมพ์ น าไปอ้างอิง 

ได้รับรางวัล และเผยแพร่ระดับชาต ิอาเซียนและ
นานาชาติได ้> ๕๐%  

๑๒) ผลงานวิจัยน าไปใชพ้ัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ 
และจังหวัด > ๕๐%  

๑๓) ผลงานวิจัยน าไปใชใ้นเชิงธุรกิจ > ๕%  
 



 
ห น้ า  | ๓๖ 

 

กลุ่มสาขาวิชา แนวโน้มจุดเน้น ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ/KPIs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้คณะละไม่น้อย
กว่า ๑ ชิ้นงาน ในทุกๆ ๕ ปี  

๑๕) ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาชีพด้านอตุสาหกรรม                      
การเกษตรฯ > ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ 

๑๖) ศูนย์พัฒนาและให้ค าปรึกษาวชิาชพีดา้น
อุตสาหกรรมการเกษตรฯ แก่ชุมชนและท้องถ่ิน   
> ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ  

๑๗) ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (international 
accreditation) ในระดบันานาชาต ิ> ๑ สาขาวชิา
ต่อ ๑ มหาวิทยาลัย  

๑๘) ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลผลิต > ๙๐% 

Cluster ๗ ดา้น
ภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี 
นาฏศิลป์ สื่อสารการ
แสดง การสื่อสารการ
บันเทิงท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๗.๒ ภาษาจีน 

ในอนาคตจะด าเนินการใน
รูป  ๒ หลักสตูรภาพรวม คือ 

๑) หลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรม – แยกแขนง
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา
ทุกภาษา เช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

๒) หลักสูตรศิลปกรรม – 
แยกแขนงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะ เช่น ดนตรี 
ศิลปะประยุกต์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) อาจารย์มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งวิชาการ ป.โท ต่อ ป.เอก 
๖๕:๓๕ 

๒) ได้งานท า >๙๐% ใน ๑ ปี และสามารถทางานใน
กลุ่ม ASEAN ได ้ 

๓) บัณฑิตตรงกับความตอ้งการและการพัฒนาพืน้ที่
และท้องถ่ิน  

๔) > ๕๐% ผลการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
น าไปใช้พัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด และ
พื้นที่  

๕) สร้างงานอาชพีและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อเข้าสู่กลุ่ม middle incomes  

๖) ทุกสาขาวชิาที่มีเครอืข่ายและร่วมมือกับท้องถ่ิน/
ชุมชนผู้ประกอบการ/อาเซียน  

๗) ผลงานศิษย์เก่า/ปัจจุบันได้รับรางวัล/ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ  

๘) จ านวน นักศึกษาที่มาจากกลุ่ม ASEAN ในแต่ละ 
มรภ.>๕% ของจ านวนรบั  

๙) บัณฑิตมีรายได้เฉลี่ย >๒๐,๐๐๐.- ต่อเดือน  
๑๐) สร้างงาน/อาชพี/รายได้ให้ชุมชน/ท้องถิ่น ได ้> 

๕% ต่อป ี 
๑๑) ผลงานวิจัยของอาจารย์ไดต้ีพิมพ์ น าไปอ้างอิง 

ได้รับรางวัล และเผยแพร่ระดับชาต ิอาเซียนและ
นานาชาติได ้>๕๐%  

๑๒) ผลงานวิจัยน าไปใชพ้ัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ 
และจังหวัด >๕๐%  

๑๓) ผลงานวิจัยน าไปใชใ้นเชิงธุรกิจ >๕%  
 



 
ห น้ า  | ๓๗ 

 

กลุ่มสาขาวิชา แนวโน้มจุดเน้น ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ/KPIs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้คณะละไม่น้อย
กว่า ๑ ชิ้นงาน ในทุกๆ ๕ปี 

๑๕) ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาชีพด้านภาษา ศาสนา >  
๖ ศูนย์ทั่วประเทศ  

๑๖) ศูนย์พัฒนาและให้ค าปรึกษาวชิาชพีดา้นภาษา                 
ศาสนาฯ แก่ชุมชนและท้องถ่ิน > ๖ ศูนย์ทั่ว
ประเทศ  

๑๗) ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (international 
accreditation) ในระดบันานาชาต ิ> ๑ สาขาวชิา           
ต่อ ๑ มหาวิทยาลัย 

๑๘) ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลผลิต >๙๐% 

Cluster ๘ ดา้น
ทรัพยากร ธรรมชาต ิ
การพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
 
 
 
 

 

๘.๑ ดา้นพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๑) อาจารย์มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งวิชาการ ป.โท ต่อ             
ป.เอก ๖๕:๓๕ 

๒) ได้งานท า >๙๐% ใน ๑ ปี และสามารถทางานใน
กลุ่ม ASEAN ได ้ 

๓) บัณฑิตตรงกับความตอ้งการและการพัฒนาพืน้ที่
และท้องถ่ิน  

๔) > ๕๐% ผลการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
น าไปใช้พัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด และ
พื้นที่  

๕) สร้างงานอาชพีและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อเข้าสู่กลุ่ม middle incomes  

๖) ทุกสาขาวชิาที่มีเครอืข่ายและร่วมมือกับท้องถ่ิน/
ชุมชนผู้ประกอบการ/อาเซียน  

๗) ผลงานศิษย์เก่า/ปัจจุบันได้รับรางวัล/ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ  

๘) จ านวน นักศึกษาที่มาจากกลุ่ม ASEAN ในแต่ละ
มหาวิทยาลัย >๕% ของจ านวนรับ  

๙) บัณฑิตมีรายได้เฉลี่ย >๒๐,๐๐๐.- บาทต่อเดือน  
๑๐) สร้างงาน/อาชพี/รายได้ให้ชุมชน/ท้องถิ่น ได ้> 

๕% ต่อป ี 
๑๑) ผลงานวิจัยของอาจารย์ไดต้ีพิมพ์ น าไปอ้างอิง 

ได้รับรางวัล และเผยแพร่ระดับชาต ิอาเซียนและ
นานาชาติได ้>๕๐%  

๑๒) ผลงานวิจัยน าไปใชพ้ัฒนาต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ 
และจังหวัด >๕๐% 

๑๓) ผลงานวิจัยน าไปใชใ้นเชิงธุรกิจ >๕%  
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กลุ่มสาขาวิชา แนวโน้มจุดเน้น ผลผลิตและดัชนีช้ีวัดคุณภาพ/KPIs 
  ๑๔) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้คณะละไม่น้อย

กว่า ๑ ชิ้นงาน ในทุกๆ ๕ ปี  
๑๕) ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาชีพด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ > ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ  
๑๖) ศูนย์พัฒนาและให้ค าปรึกษาวชิาชพีดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติฯ แก่ชุมชนและท้องถิ่น >             
๖ ศูนย์ทั่วประเทศ  

๑๗) ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (international 
accreditation) ในระดบันานาชาต ิ> ๑ สาขาวชิา
ต่อ ๑ มหาวิทยาลัย  

๑๘) ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลผลิต >๙๐%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ห น้ า  | ๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการเพิ่มเติม หลังจากจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ราชภัฏ ระยะ ๑๐ ปี   
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

************************** 

 อ.เกรียงวุธ นีละคุปต์  ในการผลิตครูอาจขาดด้าน PCK (ความรู้ในเน้ือหาผนวกการสอน) และการสอน
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ณ.ปัจจุบัน สพฐ. ก าลังหันมาเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่ง
เห็นได้จากการจัดการสอน STEM ที่ก าลังเกิดขึ้นใน สพฐ. 

 อ.ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ ในข้อ ๗.๒ เป้าหมายและนโยบาย ควรเพิ่มเติมการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์
และบุคลากร ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุน
ทางวิชาการ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 อ.ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ ในข้อ ๗.๓ พันธกิจ ควรเพิ่มเติมการยกระดับคุณภาพอาจารย์และบุคลากรด้าน
วิชาการ และด้านคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  และมุ่งพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และ
สิ่งสนับสนุนทางวิชาการ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมต่างๆ  

 อ.นาวิน  คงรักษา ใน Cluster ๔ ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ การคมนาคม การสื่อสาร การผลิตและการ
ก่อสร้าง และการจัดการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท้องถิ่นและ ICT ในข้อสังเกต/แนวคิด/แนวทางพัฒนา ควร
เพิ่มเติม ด้าน ICT  คือ ๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทั้งมหาวิทยาลัยแบบร่วมศูนย์  ๒) กระบวนการ
เสริมทักษะการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอนผ่าน e - education อย่างจริงจัง  และ ๓) การจัดโซน ICT 
และจุดปลั๊กเสียบการเชื่อมต่อ โน๊ตบุ๊ค แท็ปเล็ต และ สมาร์ทโฟน   

 อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ใน Cluster ๖ ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรม
อาหาร และการบริการ ในข้อสังเกต/แนวคิด/แนวทางพัฒนา มีการปรับแก้ไขดังนี้  
  ๑) ดึงหน่วยงานในก ากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้ามาเป็นต้นทุนใน cluster 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งสามศูนย์ คลินิกเทคโนโลยี
กระทรวงวิทย์ฯ หรือรวมตัวบุคคลที่จบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์/ ประยุกต์/ สิ่งแวดล้อม/ สุขภาพ ฯลฯ   
ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 
  ๒) ก าหนดทิศทางการท างานเกี่ยวกับการวิจัยร่วมกัน เน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ให้มีจุดขาย “Low Volume High Value”  
  ๓) พัฒนาส่วนงานบริการวิชาการเน้นรูปแบบ Academic Service มากกว่าฝึกอบรม ได้แก่ 
บริการให้ค าปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ บริการผู้เชี่ยวชาญ บริการจัดการความรู้และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  ๔) ก าหนดทิศทางหลักสูตรสมัยใหม่ โดยสร้างหลักสูตร Multidisciplinary (EP)  ได้แก่หลักสูตร
วิทยาศาสตร์อาหารและการเกษตร B.Sc.(Agri-Food Science)  หรือหลักสูตรเกษตรนิเวศ B.Sc. (AgroEcology) 
  ๕) ท าโครงการพิเศษด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการภาคีส่วนราชการ 
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคสาธารณสุข และภาคการศึกษาให้เข้ามาท า project เฉพาะทางร่วมกัน 
  ๖) ท าโครงการพิเศษที่สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนไปในแนวทางอุตสาหกรรมเกษตร โดยน า
ผลงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง สร้างผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่นที่คง           
อัตลักษณ์ 
  ๗) พัฒนาการให้บริการวิชาการแบบ Agro-Informatics ภายใต้โครงการหน่วยอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
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  ๘) พัฒนาบุคลากรสู่นักวิชาการผู้มีนัยส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร อย่างน้อยคนละ 
๑ ด้าน เช่น ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุมโรงงานผลิตอาหาร นักวิชาการสถาบันอาหาร ผู้เชี่ยวชาญโภชนาการ 
นักสัตวศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ 
  ๙) พัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น การวิจัย ศักยภาพบุคคล การเรียนการสอน ระเบียบวิธีการ
ท างาน ให้เป็นสากล โดยอาศัยการขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นน า หรือองค์กรในต่างประเทศ
ภายใต้ข้อตกลงระหว่างกัน 
  ๑๐) พัฒนาระบบการท างานใน cluster ให้เป็นสากลเต็มรูปแบบ เน้นการเชื่อมโยงสู่นานาชาติ 
  ๑๑) พัฒนาหลักสูตรใหมก่ับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้เกิดเป็นหลักสูตรเดียวระดับนานาชาติ 
  ๑๒) ส่งไม้ต่อใหบุ้คลากรรุ่นใหม่ คณาจารย์ที่จะทยอยกลับมาการศึกษาจากต่างประเทศมากมายใน
สาขาพหุวิทยาการ 
  และ ๑๓) เพิ่มเติมแนวโน้มจุดเน้นดังนี้ สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หรือรวมตัว
บุคคลที่จบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์/ ประยุกต์/ สิ่งแวดล้อม/ สุขภาพ ฯลฯ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน) 
 


