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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 

 

ตารางท่ี ๑ : รายช่ือโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
การพัฒนาท้องถิ่น ๑. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 

๒. โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนใน
เขตชนบท 
3. โครงการส่งเสรมิความรักสามคัคี ความเข้าใจใน
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
4. พัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชด าร ิ

- ๑. โครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ รุ่นที่ 3 
2. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลยักว่างซี (MOU การแลกเปลีย่นนักศึกษา 
3+1+1) 
3. โครงการจัดใหม้ีสัญญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่และ
บริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
(กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม แห่งชาติ กสทช.) 
4. โครงการพัฒนาสื่อมลัตมิีเดีย ณ ศูนย์ทอผ้าจกวดั
รางบัว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน) 
5. โครงการ การเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตรฐาน 
ISO 45001 : 2018 การปฏิบัตกิารช่วยฟื้นคืนชีพ 
CPR กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) 
6. โครงการวิจัยสับปะรด 
7. โครงการบูรณาการองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมการ
ผลิตสับปะรดเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุร ี
8. โครงการวิจัยโอ่งมังกร 
9. โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 
10. โครงการ  สสส.จอมบึงมาราธอน 2562 (ครั้งท่ี 
34) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
การผลิตและพัฒนาครู ๑. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุข

ภาวะส าหรับนักเรียน 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. โครงการยกระดับคณุภาพการศึกษาของ
เยาวชนในเขตพื้นท่ีชายแดนภาคตะวันตก 
4. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาพัฒนาคร ู
5. โครงการจัดการศึกษาสาขาสังคมศาสตร ์

1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร ์
2. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา
และพลศึกษา 
3. โครงการครูพันธุ์บึง 
4. โครงการบริหารวิชาชีพคร ู
 

- 

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครู ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF 
และส่งเสรมิการเรียนในศตวรรษที ่21 
3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
4. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ์
5. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย 
6. โครงพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. สถานศึกษาปลอดภยั มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้าน
จอมบึง 
8. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
9. โครงการปรับพ้ืนฐานความรูส้ าหรับนักศึกษาใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
10. โครงการพัฒนานักศึกษาทีส่่งเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 
 
 
 

1. โครงการพิเศษการจัดการธรุกจิค้าปลีกภายใต้
โครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
และ บริษัทในกลุม่ 
 

http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20220215
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20230135
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20230135
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
การพัฒนาการบริหาร

จัดการ 

๑. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลคุณภาพ
ผู้สูงอาย ุ
๒. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบ้ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สูชุ่มชน 
3. โครงการพัฒนารูปแบบการพฒันาภาษาอังกฤษ
ส าหรับอาจารยผ์ู้สอน 
4. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ 
WIL 
5. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการ
สอนโดยใช้ดิจิทลั 
6. โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาล
ทานตะวัน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2. โครงการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

3. โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
4. พัฒนาและบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
5. พัฒนาและบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
6. สถานศึกษาปลอดภยั มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้าน
จอมบงึ 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
8. โครงการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามตัวช้ีวัดงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- 

อ่ืนๆ (ระบุ) 1. อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวัน
ส าคัญของไทย 
2. สนับสนุนส่งเสรมิให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3. ความร่วมมือกับเครือข่ายทางดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.เพิ่มศักยภาพและเผยแพรผ่ลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

- - 

 

 

 

http://192.168.90.150/bgreport1/ShowActivity1.php?BudgetYear=2562&act_id=202201080121
http://192.168.90.150/bgreport1/ShowActivity1.php?BudgetYear=2562&act_id=202201080121
http://192.168.90.150/bgreport1/ShowActivity1.php?BudgetYear=2562&act_id=202201080121
http://192.168.90.150/bgreport1/ShowActivity1.php?BudgetYear=2562&act_id=202201080121
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20230135
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20230135
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20320304
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20320304
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ตารางท่ี ๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

/ จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือโครงการ

พัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการยกระดับ
สินค้าชุมชน OTOP 

1. ต าบลบ้านคา 
2. ต าบลบ้านบึง 
3. ต าบลเตาปูน 
4. ต าบลแพงพวย 
5. ต าบลบางปุา 
6. ต าบลเขาสามสิบหาบ 
7. อ าเภออัมพวา 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้าน
จอมบึง ต้องการยกระดับสินคา้
ชุมชน OTOP  ผ่านการท างาน
เชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาค
ส่วนทั้งหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายในจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้
ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาสอดรับ
กับแผนการพัฒนาประเทศ ผ่าน
การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
(Local Product) ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสินค้า
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
OTOP อันเป็นแนวทางประการ
หนึ่งที่จะสร้างความเจรญิแก่
ชุมชนให้สามารถยกระดบัฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้
ดีขึ้น โดยมหีลักการสามประการ 
๑. ภูมิปญัญาสู่สากล (Local 
Yet Global) ๒. พึ่งตนเองและ
คิดอย่างสรา้งสรรค์ (Self-
Reliance Creativity) ๓. การ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development)  

๑. สรา้งเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล
ความต้องการของผู้ประกอบการที่
แท้จริงในการเข้าร่วมโครงการ 

๒. การบรูณาการองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลยักับข้อมูลจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาท่ีเป็นไปได ้

๓. จัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

๔. ก าหนดแผนงานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ และ
ผู้ประกอบการ เป็นรายบุคคล 

รวมถึงใหม้ีการวางแผนร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง และ
เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใหก้าร
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ถูกต้อง 
 

๑. ผลิตภณัฑ์กระเจี๊ยบทอดกรอบ
สุญญากาศ  พัฒนาจากกระเจี๊ยบ
เขียวสด เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
๒. ผลิตภณัฑล์ูกประคบจากแกลบ
หรือปลายข้าว ของวิสาหกจิชุมชน
กลุ่มผูผ้ลติและแปรรูปข้าวกล้อง 
เป็นการสร้างมลูค่าของสิ่งที่เหลือ
จากกระบวนการผลิต 
ของผลิตภณัฑ์ข้าวปลอดสาร  
ท าการตั้งสูตรออกมา ๒ สูตร  
เช่น สูตรที่ดีทีสุ่ดเมื่อใส่ในบรรจุ
ภัณฑ์แล้วจะไม่เกดิ ความช้ืน  ไม่
ระคายเคือง สามารถเก็บกักความ
ร้อนไดด้ี  สะดวกกับการใช้งานและ
มีสรรพคุณของลูกประคบท่ัวไปคง
เดิม 
๓. ผลิตภณัฑส์ับปะรดแปรรูป ของ
กลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่บา้นบึง 
พัฒนากระบวน การผลิต มาตรฐาน
ของส่วนผสม และยื่นขอมาตรฐาน
เลขสาระบบจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
การพัฒนาปรับเปลี่ยนบรรจภุัณฑ์
เพื่อยืดอายุของผลติภณัฑ์ให้นานขึน้ 

โครงการพัฒนา 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

/ จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือโครงการ

พัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
    ๔. ผลิตภณัฑ์ว่านจระเข้ผสมน้ า

ผลไม้ พัฒนาสตูรน้ าตาลน้อย low 
calories  จากสูตรปกติใช้น้ าผลไม้ 
ผสมน้ าว่านหางจระเข้ ฟรุคโตส  
น้ าตาล  มีการใช้ซิตริก ไม่ใช้วัตถุกัน
เสีย ไม่แต่งกลิ่น พลังงาน ๙๐ กิโล
แคลอรี ต่อหน่ึงขวด หากใช้สารให้
ความหวานแทนน้ าตาล จะช่วยลด
แคลอรไีด ้
๕. ผลิตภณัฑ์ข้าวเกรียบผลไม้
(กล้วย) การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่
เพิ่มขึ้น การสร้างแบรนด์ การพัฒนา
บรรจภุัณฑ์ และกระบวนการผลติ
เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มผู้บรโิภคที่รักษ์สุขภาพ และ
การช่วยพัฒนาให้ไดร้ับมาตรฐานเลข
สาระบบจากส านักงานคณะกรรม 
การอาหารและยา (อย.) 
๖. ผลิตภณัฑ์แปูงร่ าเกลือจดื พัฒนา
ผลิตภณัฑ์เป็นแปูงผงบรรจุกระปุก 
ที่ไม่เกิดความช้ืนและตัวแปูงจับเปน็
ก้อน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็น 
แปูงร่ าเกลือจดืสมุนไพร ให้มี
สรรพคณุลดกลิ่นเหงื่อ ลดสิว ลด
อาการอักเสบ ท าให้รักแร้ขาว 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

/ จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือโครงการ

พัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
    ๗. ผลิตภณัฑผ์ักบุ้งต้นอ่อน พัฒนา

ผลิตภณัฑ์เป็น กิมจผิักบุ้งต้นอ่อน  
ด้วยการประยุกต์ใช้เชื้อโพรไบโอตกิ
ในผลิตภัณฑ ์
๘. ผลิตภณัฑล์ูกบีบกะลา พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่มีประโยชน์การใช้งาน  
(Function) เพิ่มขึ้น การพัฒนา
บรรจภุัณฑ์ใหม่  และการสร้าง    
แบรนด์ใหม ่
๙. ผลิตภณัฑ์แกม้ปลาทู พัฒนา
บรรจภุัณฑ์ ผลติภณัฑ์ให้เหมาะสม 
การปรับปรุงสูตรและสร้างสูตรใหม่
ให้เกิดความหลากหลาย และพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตที่
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 
๑๐. ผลติภณัฑ์แปูงรองพื้นทาหน้า 
ผู้ประกอบการมีความต้องการ
พัฒนาเป็น แปูงรองพื้นแบบบรรจุ
ตลับ (เนื้อแน่น) มีการให้ค าปรึกษา 
และแนะน ากระบวนการผลิต  
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้บริษัทหรือ
โรงงานรับจ้างผลิต เนื่องจากมีข้อ
กฎหมายควบคุมในกระบวนการ จึง
จ าเป็นต้องใช้สถานท่ีผลิตที่ได้รับรอง
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มาตรฐาน 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

/ จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือโครงการ

พัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๒. โครงการแก้ไข
ความยากจนของ
ประชาชนในเขต
ชนบท 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
2. ต าบลนครชุมน์ 
อ าเภอบ้านโปุง จังหวัด
ราชบุร ี
3. องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมบึง 
4. หมู่บ้านในอ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุร ี

ชุมชนไทยมอญ นครชุมน ์มี
จุดเริม่ต้นจากงานวิจัยของ ผศ.
ดร.สจัจา คณะวิทยาการจัดการ 
ที่พบว่านครชุมน ์มีวัฒนธรรม
ไทยมอญ ท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้แหล่ง
หนึ่งของจังหวัดราชบุรี 
การยกระดับรายได้ครัวเรือน
ยากจนท่ีมีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัและธนาคารออม
สิน ส่วนการอบรมเพิ่มรายได้ 
และลดรายจ่ายครัวเรือนโดย
ศาสตร์พระราชา นั้นเกิดจาก
ด าริขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมบึง ที่ต้องการให้
มหาวิทยาลยัช่วยให้ความรู้ใน
เรื่องดังกล่าว ส าหรับการอบรม
สร้างผลิตภัณฑ์มวยไทยเป็น
อาชีพเสริม และการอบรมการ
ท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นั้น
เกิดจาก.... 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณา
การวิเคราะห์พันธกิจสมัพันธ์การ
ด าเนินการพัฒนาครัวเรือนยากจน
จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนและหลักสูตรพัฒนาครัวเรือน
ยากจน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาตามบริบท
แต่ละพื้นท่ี/ฝึกอบรม/ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
4. การตดิตามและประเมินผล
โครงการ 
5. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน
ไทยมอญ นครชุมน์อย่างยั่งยืน 
6. นิเทศ/ติดตามให้ค าปรึกษา
แนะน า การบริหารจดัการของ
ครัวเรือนเปาูหมายเป็นราย
ครัวเรือน 
7. ประชุมเครือข่ายเตรยีมความ
พร้อมจัดท าโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และประชุมถอดบทเรียนการ

ด าเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนไทย
มอญ นครชุมน ์อย่างยั่งยืน ได้ 3 
ผลิตภณัฑ์ที่ฟ้ืนจากอดีต คือ ภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผา (ชุดข้าวแช่มอญ) 
กระเป๋าผ้ามอญ และผ้าสไบมอญ
แบบพิมพ์ลาย ร่วมกับธนาคารออม
สิน ยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน
ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 คน 
และร่วมกับองค์การบรหิารส่วน
ต าบลจอมบึงอบรมเพิ่มรายได้ และ
ลดรายจ่ายครัวเรือนโดยศาสตร์
พระราชา 50 คน อบรมสรา้ง
ผลิตภณัฑ์มวยไทยเป็นอาชีพเสริม 2 
ผลิตภณัฑ์ อบรมการท าผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร และจัดท าฐานข้อมลู
ปัญหา และความต้องการในชุมชน 
พื้นที่ 8 ต าบลของอ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี  

โครงการพัฒนา 
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ในท้ายท่ีสุด มหาวิทยาลัยควร
ก าหนดพื้นที่เปูาหมายที่มีความ
ชัดเจนจึงเริ่มต้นด าเนินการ 

ด าเนินโครงการ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

/ จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือโครงการ

พัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
  ศึกษาฐานข้อมูลปัญหา และ

ความต้องการในชุมชนพื้นทีข่อง
อ าเภอจอมบึงเพื่อสามารถ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมใน
การพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ตรง
จุดและมีความยั่งยืน 

8. ประชุมสรุป ประเมินผล และ
จัดท ารายงานผลด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ ์
9. ยกระดับรายได้ครัวเรือน
ยากจนท่ีมีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
ร่วมกับธนาคารออมสิน 
10. ยกระดบัรายได้ครัวเรือน
ยากจนโดยศาสตร์พระราชา
ร่วมกับองค์การบรหิารส่วนต าบล
จอมบึง 
11. จดัท าฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

/ จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือโครงการ

พัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๑.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริม
ความรักความสามคัคี
ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐาน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข จังหวัดราชบุร ี

ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี  20 ชุมชน 
ได้แก่ ต.เบิกไพร        
อ.จอมบึง 5  หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ 

หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน 

หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ตะลมุพุก 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองศาล
เจ้า    
ต.จอมบึง อ.จอมบึง 13 
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ หนอง
บ้านเก่า 

หมู่ที่ 2 บ้านท าเนียบ   
หมู่ที่ 3 บ้านเขากลาง
ตลาด    
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว   
หมู่ที่ 5 บ้านตลาดควาย   
หมู่ที่ 6 บ้านชุกหว้า                 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะค่า            
หมู่ที่ 8 บ้านรางม่วง   
หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ขนาก   

ความรักความสามคัคีความ
เข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐาน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขเป็น
เรื่องส าคญัที่ประชาชนทุกคน
ควรไดร้ับทราบ  เข้าใจ และ
ปฏิบัติ เพื่อให้สังคมไทยมีความ
สงบสุข ปูองกันความเสี่ยงอัน
เกิดจากความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง 
น าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง 
และท าร้ายกันโดยปราศจาก
เหตุผล คนอาจเป็นเหยื่อท าให้
เกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาตไิด้ ดังนั้น
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้าน
จอมบึงจึงให้ความส าคญัในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิความรัก
ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข ให้แก่ชุมชนในจังหวัด
ราชบุร ี

1.ร่วมวางแผนกับผู้น าชุมชนเพื่อ
ก าหนดตาราง ปฏิบัติงานร่วมกัน 
และปรับตารางให้มีความยดืหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์โดยยังคงเปูาหมาย
และวัตถุประสงคเ์ช่นเดิม 
2.จัดประชุมและแต่งตั้งคณะ 
กรรมการด าเนินงานท่ีมาจากทุก
สาขาวิชา และสร้างแผนปฏิบัติ
การที่สามารถบูรณาการศาสตร์ทีม่ี
ความหลากหลายใหด้ าเนินงาน
ภายใต้เปูาหมายเดียวกันไดส้ าเร็จ 
ระยะเวลา เดือน กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2562 
3. ร่วมวางแผนกบัผู้น าชุมชนเพื่อ
ก าหนดตาราง ปฏิบัติงานร่วมกัน 
และปรับตารางให้มีความยดืหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์โดยยังคงเปูาหมาย
และวัตถุประสงคเ์ช่นเดิม  
ระยะเวลา เดือน มิถุนายน – 
กันยายน 2562 
  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 ชุมชน 
จ านวน 2,013 คน จากการ
วิเคราะหเ์จตคติที่มีต่อ ความรัก
ความสามัคคี สิทธิหน้าท่ี สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลงั
การอบรม ของผู้เข้ารับอบรม เจต
คติที่มีต่อความรักความสามคัคี สทิธิ
หน้าท่ี สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ คดิเป็น ร้อยละ 
96.68%  สูงกว่าเปูาหมายที่
ก าหนด คือ ร้อยละ 30   
2. ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและ
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 
360 คน ผู้น าชุมชนและประชาชน
ในจังหวัดราชบุรีและ มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และตระหนักถึง
ความส าคญัของสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนเข้าใจถึง
ความส าคญัของการเมืองและภาค
ประชาชน และผลกระทบที่เกิดกบั
ตนและสังคม เพื่อให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชนได้ 
 

โครงการอบรม 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

/ จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือโครงการ

พัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
 หมู่ที่ 10 บ้านแสน

กะบะ   
หมู่ที่ 11 บ้านหนอง
กระทุ่ม  
หมู่ที่ 12 บ้านดงไผ่   
หมู่ที่ 13 บ้านปากบึง 

ต.วังเย็น อ.บางแพ 2
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 เหนือวัด  
หมู่ที่ 7 วังเย็น 

  3. จ านวนบัตรเสยีในเขตท่ีมีการ
อบรมโครงการการเลือกตั้งลดลงเมื่อ
เทียบกับการเลือกตั้งท่ีผ่านมา (ปี 
2554 เฉลี่ย6.45%) ได้แก่ 1.บา้น
ตลาดควาย เท่ากับ 5.56%  2.
จอมบึงหมู่ 3 เท่ากับ 5.45 % 3.
บ้านปากบึงหมู่13 เท่ากับ 5.90  
แต่หมู่ 2 บ้านเบิกไพรและหมู1่1 
หนองกระทุม่ ท่ีมีค่าเฉลี่ยบัตร
เลือกตั้งสูงขึ้น 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
- - - - - - 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนา
โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าร ิ

โรงเรียนรุจริพัฒน์ 
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 
โรงเรียนโปุงกระทิงบน/
ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าร ิ

โรงเรียนรุจริพัฒน์ โรงเรยีนบ้าน
ตะโกล่าง และโรงเรยีนโปุง
กระทิงบน เป็นโรงเรียนกองทุน
ฯ ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชด าริให้
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลยัราชภฏัได้ช่วยกัน
พัฒนา เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่
ห่างไกล 

1. จัดอบรมครูและนักเรียนเพื่อ
เสรมิสร้างกิจกรรมเสริมทักษะ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีความจ า
เป็นมากส าหรับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรยีนรู้ของครูและ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุภาพ 

1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
2. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาท้ังด้าน
วิชาการและทักษะชีวิต 

โครงการอบรม พัฒนา 
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ตารางท่ี ๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
- - - - - - 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
- - - - - - 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
- - - - - - 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
- - - - - - 
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ตารางท่ี ๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการ การเตรียม
ความพร้อมสู่ระบบ
มาตรฐาน ISO 45001 
: 2018 การปฏิบตัิการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ CPR กับ
การใช้เครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ (AED) 
 

ต.ดอนตะโก  อ.เมือง         
จ.ราชบุร ี

ประชาชนขาดความรู้พื้นฐาน
ด้านความปลอดภยัในการ
ช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพและความมี
วินัยเพื่อสร้างความปลอดภัยใน
การด าเนินชีวิต 

1. การให้ความรู้เพื่อสร้าง
วินัยให้เกิดความปลอดภัยใน
ท้องถิ่น 
2. การให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 

เจ้าหน้าท่ีมีความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ และนักศึกษา
มีวินัยความปลอดภยัสรา้ง
ความมั่นคงของท้องถิ่นและ
ชาติ 

โครงการพัฒนา 

2. โครงการวิจัย
สบัปะรด จังหวัดราชบุร ี
และบูรณาการองค์
ความรู้และนวัตกรรม
การผลิตสับปะรดเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดจังหวัดราชบุร ี

อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 
ประกอบด้วย ต าบล 3 ต าบล 
คือ  
1. ต.บ้านคา             
2. ต.บ้านบึง  
3. ต.หนองพันจันทร ์

การลดลงของราคาสับปะรด ซึง่
เป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆด้าน 
เช่น เศรษฐกิจโลกซบเซา ภาวะ
อากาศแปรปรวน การแข็งค่า
ของเงนิบาท โรคระบาดและ
ศัตรูพืช ท าให้มีปัญหาติดตามมา 
ได้แก่ ต้นทุนการผลิตสูงเมื่อ
เทียบกับราคาขาย รสชาติความ
หวานของสับปะรดไมค่งทีส่ินค้า
ล้นตลาดเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลผลติ 
ปัญหาโรคเหี่ยวปูองกันไม่ได้
สับปะรดเหลือท้ิงเนื่องจาก
เกษตรกรขาดความรู้ในการแปร
รูปผลิตภณัฑ์ ดินเสื่อมคุณภาพ 
ผู้ประกอบการ และเกษตรกร
ขาดความรูค้วามเข้าใจทางการ 
ตลาด  

แนวทางการแก้ปัญหา คือ       
การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้
ในการพัฒนาการผลิต
สับปะรดจังหวัดราชบุรี
ภายใต้แผนงานการบูรการ
การพัฒนาปัจจัย การผลิต 
การสร้างมูลค่าเพิ่มและการ
บริหารจดัการการตลาดเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
จังหวัดราชบุร ีซึ่ง
ประกอบด้วย ชุดโครงการ 
จ านวน 5 ชุด โครงการ 19 
โครงการย่อย และ 2 
โครงการวิจัยเดี่ยว รวมเป็น 
21 โครงการ  

1. การพัฒนาการผลิต
สับปะรดสายพันธุ์ MD2 โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท าให้
ได้หน่อพันธุ์ท่ีราคาถูกและ
สามารถผลิตหน่อพันธุ์ได้
จ านวนมากสามารถน าไป
ปลูกไดแ้พร่หลายและ
เพียงพอกับความต้องการ
รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตจากค่าหน่อพันธุ์ได้
จ านวนมาก 
2. ลดต้นทุนการผลติโดยการ
ปรับระบบการบรหิารจดัการ
น้ า การจัดการหน่อพันธุ์และ
การจัดการความรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นด้านการจัดการการ
ผลิตสับปะรด 

โครงการวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู ้
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
  ท าให้ขาดระบบการจัด การ

สินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ รูปแบบ
การบริหารจัดการ การเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตภายใต้ตรา
สินค้าของจังหวัดยังขาดการ
ประชาสมัพันธ์ และการจัดการ
ตลาดทีส่อดคล้องระหว่างความ
ต้องการและการผลิตอยา่งเป็น
ธรรม ตลอดจนระบบและกลไก
การตลาดสินค้าเกษตรของ
จังหวัดยังไม่เขม้แข็ง 
โดยเฉพาะการพัฒนาในยุค
ดิจิทัล รูปแบบการบรหิาร
จัดการ การเพิ่มมลูค่าของ
ผลผลติภายใต้ตราสินค้าของ
จังหวัดยังขาดการประชา 
สัมพันธ์ และการจัดการตลาดที่
สอดคล้องระหว่างความต้องการ
และการผลิตอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนระบบและกลไก
การตลาดสินค้าเกษตรของ
จังหวัดยังไม่เขม้แข็ง 

ส าหรับแก้ปัญหาการผลิต
สับปะรดในระดับต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า โดย
ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ จ านวน 12 
เดือน 
จากนั้นได้น าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทีไ่ด้จากการวิจัย
ทั้งในระดับต้นน้ า (การ
พัฒนาปัจจัยการผลติ) กลาง
น้ า (การสร้างมลูค่าเพิ่ม) 
และปลายน้ า (การส่งเสริม
การขาย) มาถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
เพื่อน าเอาไปใช้ผลิต
สับปะรดท าให้ลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มรายได ้

3. รายไดเ้พิ่มจากการผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหม่และน าออก 
จ าหน่ายผา่นช่องทางการ 
ตลาดใหม่ๆ ที่สร้างขึ้น ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์สบูเ่อนไซม์
สับปะรด ผงขัดฟัน Brome 
dent  ไซรัปสับปะรด โดย
จ าหน่ายผา่นช่องทางการขาย
ออนไลน์และออฟไลน ์
4. ได้แอพพลิเคชั่นส าหรับวัด
ความหวานของสับปะรดเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการซื้อและ
การขายสับปะรด ไดเ้พิ่ม
มูลค่าการขายสับปะรดผล 
สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปโดย 
ใช้บรรจุภณัฑ์เรื่องราวท่ีมี
ความสวยงามและน่าสนใจ 
๕. เกษตรกรได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณส์ิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การขายและเพิ่มราคาผลผลติ 
๖. เกษตรกรสามารถแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ใหมไ่ด้และน าไป 
ใช้ผลิตเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่ม 
๗. เกษตรกรน าความรูไ้ปใช้
ในการผลติสับปะรดที่มีคณุ 
ภาพท าให้ลดต้นทุนการผลิต 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
3. โครงการวิจัยโอ่ง
มังกร ราชบุร ี

อ.เมือง จ.ราชบุรี 
ประกอบด้วย 7 ต าบล ได้แก่ 
1. ต.ท่าราบ             
2. ต.พิกุลทอง  
3. ต.ดอนตะโก            
4. ต.เจดีย์หัก  
5. ต.โคกหม้อ               
6. ต.หลักเมือง  
7. ต.หน้าเมือง 

โรงโอ่งไมส่ามารถส่งสินค้าออก
ไปจ าหน่ายในบางประเทศได้
เนื่องจากในต่างประเทศให้
ความส าคญักับสินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์และภายในประเทศ
เองการที่สินค้าไม่ได้รับการ
รับรองให้เป็นสินคา้ GI ท าให้
ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการขาด
โอกาสส าหรับการท าการ
ส่งเสริมการขายและยกระดับ
สินค้าสูต่ลาดที่มีก าลังซื้อสูง 

จัดท าโครงการจัดท าค าขอ
เพื่อข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์และจดัท าระบบ
ควบคุมคุณภาพการผลติ
ตามมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ สินค้าโอ่ง
มังกรราชบุรีเพื่อใหผู้้ผลิต /             
ผู้ประกอบการสามารถใช้
ตรา GI ได ้

ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ
สามารถใช้ตราสญัลักษณ์ GI 
การันตีคณุภาพและความ
เป็นสินค้าท่ีแท้จริงของเขต
ภูมิศาสตร ์
ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ
สามารถใช้ตราสญัลักษณ์ GI 
เป็นใบเบิกทางส่งสินค้าไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ 
ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ
สามารถใช้ตราสญัลักษณ์ GI 
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโอ่ง
มังกรราชบุรี สามารถ
จ าหน่ายได้ในราคาทีสู่งขึ้น
และยกระดับสินค้าสู่ตลาด
ระดับบนได ้
 

โครงการวิจัย 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
4. โครงการ
มหาวิทยาลยัประชาชน 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านคา 
๒.ที่ว่าการอ าเภอโพธาราม 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาชะงุ้ม 
๔. มหาวิทยาลัยราชหมู่บ้าน
จอมบึง 
(อาคารแปรรปูการอาหาร) 
๕. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุร ี
๖. องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเคย 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๕  มกราคม ๒๕๖๒  ให้
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ท่ีผา่นการ
พัฒนาแล้ว แต่ยังมีรายได้ไมเ่กิน 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยขยาย
การด าเนินการตามมาตรการ 
ต่อไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริม
โอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ประกอบอาชีพให้มีรายไดสู้งกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

๑. การจดัเตรียมความพร้อม 
- ประชุมร่วม ธนาคารออม
สิน (ฝุายบริหารและพัฒนา
หนี้นอกระบบ) 
- ก าหนดหลักสตูรและทีม
วิทยากร 
- น าเสนอหลักสูตรฝึกอบรม
อาชีพ 
๒. จัดท าแผนการอบรม 
๓. การประสานงาน
เตรียมการจดัอบรม 
๔. การเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
๕. การด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพ 
๖. การประเมินผล ติดตาม
ผลการฝึกอบรมอาชีพ 
๗. ประชุมสรุปผลการ
ฝึกอบรมอาชีพ 
 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

๑. หลักสูตรการอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 
๗ หลักสูตร 
๒. จ านวนผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วม
โครงการจ านวน ๒๐๐ คน 
๓. ไดร้ับการเติมเงินเข้า
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐเพิม่ขึ้น 

โครงการการอบรม 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๑. โครงการจัดใหม้ี
สัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชาย
ขอบ (กิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ กสทช.) 

พื้นที่รับผิดชอบท้ังหมด 13 
จังหวัด ดังนี ้
1.ชัยนาท 
2.ลพบุร ี
3.สระบรุ ี
4.สุพรรณบุร ี
5.กาญจนบุร ี
6.ราชบุร ี
7.เพชรบุร ี
8.ฉะเชิงเทรา 
9.ชลบุร ี
10.ระยอง 
11.จันทบุร ี
12.สระแก้ว 
13.ปราจีนบรุ ี
จ านวน 322 หมู่บ้าน และ 
63 ศูนย์ USO NET ประจ า
โรงเรียน 

ไม่มีการบริการสญัญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วและ
บริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง
ในพื้นที่ชายขอบ 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
รายงานผลการให้บริการ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความเร็วและบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นที่ชายขอบ 

มีการบริการสญัญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็ว
และบริการอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 

โครงการพัฒนา 

๒. โครงการพัฒนาสื่อ
มัลตมิีเดยี ณ ศูนย์ทอ
ผ้าจกวัดรางบัว 
(มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร คณะ
เทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชน)  
 

- ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว  
ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี
- อ.จอมบึง 

ขาดการประชาสัมพันธ์น าเสนอ
เกี่ยวกับผ้าจกและอ าเภอจอมบึง 

ท าวีดีทัศน์เพื่อน าเสนอ
มูลค่าทอผา้จอ และอ าเภอ
จอมบึง  

- วีดีทัศน์น าเสนอมลูค่าของ
ผ้าจก 
- วีดีทัศน์น าเสนอ อ.จอมบึง 

โครงการพัฒนา 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
3. โครงการ  สสส.จอม
บึงมาราธอน 2562 
(ครั้งท่ี 34) 
 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
2. เทศบาลต าบลจอมบึง 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล
จอมบึง 
4. องค์การบริหารส่วนต าบล
เบิกไพร 
5. องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น 
 

ในปี 2528 อาจารย์และ
นักศึกษาวิทยาลัยครูหมู่บ้าน
จอมบึงในเวลานั้นได้จัดกิจกรรม
วิ่งเป็นครั้งแรก โดยท ากันเอง
อย่างเรียบง่าย และจัดต่อมา
อย่างต่อเนื่องด้วยส านึกใน
คุณค่าการมีสุขภาพที่ดีของ
ตัวเอง ครอบครัว  ผู้คนในชุมชน
ท้องถิ่นจอมบึง ราชบุรี รวมถึงพ่ี
น้องชาวไทย  จากงานวิ่งเล็กๆ 
ในชุมชนเล็กๆ ท่ีเริ่มต้นจากมคีน
มาร่วมวิ่งไม่ถึงร้อยคน พัฒนา
เป็นการวิ่งครึ่งมาราธอนและ
มาราธอน ที่มีผู้คนจากจังหวัด
ราชบุรี และทั่วประเทศหลั่งไหล
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าหมื่น
คนในปัจจุบัน จนเกิดสัญลักษณ์
ของจอมบึงมาราธอน คือ ตรา
สัญลักษณ์รปูสามเหลี่ยมในปี 
พ.ศ. 2542  และถนน “จอม
บึงมาราธอน” ขึ้นในปี พ.ศ. 
2552 ด้วยเจตนาที่จะต้องการ
แสดงให้เห็นการเติบโต ความ
ต่อเนื่อง และความยั่งยืนของ
งานวิ่งจอมบึงมาราธอน 

1. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและขับเคลื่อน
โครงการเพื่อวางแผนและ
ก าหนดกรอบงาน 
2. จัดท าโครงการ  เสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
3. จัดท าแผนปฏิบตัิงาน 
จากนั้นประสานงานกับ
หน่วยงานภาคีร่วมจัดงาน
เพื่อก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และแต่งตั้ง
บุคคลเป็นคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีฝุายต่างๆ   
4. คณะกรรมการแต่ละฝุาย
จัดท าแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมทีร่ับผดิชอบ   
5. ขอการสนับสนุน
โครงการจากบคุคลและ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และ
เอกชน 
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านสื่อตา่งๆ  เช่น จัด
กิจกรรมแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
ประชาสมัพันธ์ทาง 
Website  

1. ประชาชนในท้องถิ่น ใน
จังหวัด และระดับประเทศ 
มีความตระหนักถึง
ความส าคญัการดูแลสุขภาพ
ของตนเองเพิ่มมากข้ึน โดยมี
การออกก าลังกาย  มีการใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับการเดินทาง
ระยะใกล้มากขึ้น  และมีการ
รับประทานอาหารที่
ปลอดภัยและไดร้ับคณุค่า
อาหารครบถ้วน 
2. นักว่ิงได้รับความพึงพอใจ 
และเกดิแรงจูงใจในการออก
ก าลังกายโดยการวิ่งจนเป็น
วิถีชีวิต 
3. นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเกิดการเรียนรู้
ด้านความรู้ และด้านทักษะ
ที่เกี่ยวกับสาขาท่ีศึกษาและ
ทักษะในการท างานร่วมกับ
บุคคลอื่นอย่างมีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนเกดิ
ความภาคภูมิใจในตนเอง
และสถาบัน 
 

โครงการพัฒนา 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
   (WWW.chombuengmara

thon.com) และ 
FACEBOOK Chombueng 
Marathon ลงข่าวใน
หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
และส่วนกลาง นิตยสาร 
วารสารต่างๆ การ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์เคเบิล้ทีวี เป็น
ต้น 
7. ฝุายต่างๆ  เตรียมงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน โดยมี
การติดตามการปฏิบตัิงาน
ของฝุายต่างๆ  
เป็นระยะ ๆ  ให้เป็นไปตาม
แผนการที่วางไว ้
8. จัดกิจกรรมต่างๆ  ตาม
วัน เวลา  ที่ก าหนดใน
โครงการ 
9. ประเมินผลโครงการ 
สรุปโครงการ ประชุมถอด
บทเรียนและจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน 

4. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดังานว่ิงที่มี
ความชัดเจนของอาสาสมัคร 
ประชาชน ผู้น าชุมชน 
หน่วยงาน/องค์กร ท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศท่ีมาร่วมกัน
จัดโครงการให้ได้มาตรฐาน
สนามวิ่งอย่างยั่งยืน 
5. ประชาชนท่ัวไปมีการ
รับรู้เกี่ยวกับจอมบึงต าบล
สุขภาวะเพิ่มขึ้น 
6. ประชาชนบนเส้นทางวิ่ง
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
งานสสส.จอมบึงมาราธอน 
7. มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
คงเหลือจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษา ทุนอาหาร
กลางวัน เป็นงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลยัและกจิกรรม
การสร้างความสมัพันธ์กับ
ชุมชน 
 
 
 
 

 

http://www.chombuengmarathon.com/
http://www.chombuengmarathon.com/
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
- - - - - - 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๑. โครงการบัณฑิตคืน
ถิ่นฯ รุ่นที่ 3 

นักศึกษาโครงการบณัฑติคืน
ถิ่นฯ รุ่น 3 จ านวนท้ังสิ้น 19 
คน โดยมสีาขาวิชา ดังนี ้
1) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสตูร 5 ปี) 
จ านวน 7 คน 
2) สาขาวิชาคณติศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 7 คน 
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 3 คน
4) สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 2 คน 

ด้วยประชาชนในชนบท โดย 
เฉพาะในถิ่นทุรกันดารทั่วทุก
ภาคของประเทศไทยยังมีปญัหา 
เรื่องความยากจนการขาดแคลน 
อาหาร สภาพแวดล้อมท่ีเสื่อม
โทรม การขาดโอกาสที่จะเข้าถึง
การบริการของรัฐ โดยเฉพาะ
โอกาสทางการศึกษาท่ีจะไดร้ับ
ความรู้และฝึกฝนความสามารถ 
เพื่อเป็นรากฐานของการพึ่ง 
ตนเองและการพัฒนาท้องถิ่น 
อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สมควรที่ประชาชนใน
ชนบท โดยเฉพาะเยาวชนจะได้ 
รับการสนับสนุนให้มโีอกาสได้
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น เพื่อ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีประ 
สิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน และสามารถ
น าศักยภาพ และประ สิทธิภาพ
นั้นไปพัฒนาบ้านเกิด พัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ในท่ีสุด 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ให้มี
วิชาชีพช้ันสูงใน
ระดับอุดมศึกษาภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ท้ังด้านความรู้ 
ความสามารถ คณุธรรม
จริยธรรม และเอื้ออ านวยให้
เยาวชนซึ่งอยู่ในถ่ิน
ทุรกันดารได้เข้าเรียน
หลักสตูรระดับปริญญาตรีที่
ปลูกฝังความรู้ ความคดิ 
ความสามารถ ตลอดจนเจต
คติที่จะน าความรู้ 
ความสามารถกลับไป
สร้างสรรคค์วามเจริญ ให้แก่
ท้องถิ่นของตนเองได้ 

นักศึกษาภายใต้โครงการนี้ 
ได้พัฒนา ดังนี ้
๑. เป็นผูม้ีความรู้ ความ 
สามารถ และทักษะทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์อื่นๆ เช่น มีสุขภาพ
กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณที่
แข็งแรง ใฝุเรียน ใฝุรู้ สู้งาน 
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
สามัคคี ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ของการพึ่งตนเองและ
พัฒนาท้องถิ่นได้ 
๓. มีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 
 

โครงการพัฒนา/อบรม 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
    ๔. มีความมุ่งมั่น และเจตคติ

ที่จะน าความรู้ 
ความสามารถกลับไป
สร้างสรรคค์วามเจริญให้แก่
ท้องถิ่นของตนเอง 
๕. เป็นบณัฑิตที่เป็นคนใน
ท้องถิ่นจึงจะสามารถท างาน
อยู่ในองค์กรท้องถิ่นได้นาน
กว่าบัณฑิตที่มาจากท้องถิ่น
อื่น 
๖. สามารถท างานในระบบ
เครือข่ายที่มมีาตรฐานการ
ท างานใกล้เคียงกัน ท าให้
องค์กรท้องถิ่นที่บัณฑิต
เหล่านี้กระจายกันท างานอยู่
ทั่วประเทศ ได้พัฒนาไป
พร้อมๆกัน ในทิศทางที่
สอดคล้องกัน 
 

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 



21 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการประเภท

ใด? กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม 
งานวิจัย หรือโครงการพัฒนา) 

ยุทธ์ 2ผลิตครู /ยุทธ์ 3 ยกระดับ 
๒. โครงการนักศึกษา
แลกเปลีย่นคณะอักษร
ศาสตร์มหาวิทยาลัย
กว่างซี (MOU การ
แลกเปลีย่นนักศึกษา 
3+1+1) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  
2. มหาวิทยาลัยครูกว่างซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เพื่อเป็นการรองรับข้อตกลง
ทางด้านการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้าน
จอมบึงกับมหาวิทยาลยัครูกว่าง
ซี เพื่อเป็นการเพิม่พูนและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
ของอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ยังเป็นการแลกเปลีย่นความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจีน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับอาจารย์และนักศึกษาจาก
ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และภมูิภาคอืน่ๆ ซึ่งตอบสนอง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตร์ฯ ตลอดจนเป็นการ
เผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เพื่อน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัคุณภาพต่อไป 
 

สร้างเครือข่ายทางด้าน
การศึกษาและสร้างความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
ต่างประเทศ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และ
มหาวิทยาลยัครูกว่างซี มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันใน
ด้านวิชาการและด้านการ
พัฒนานักศึกษา รวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนข้อมลู
ข่าวสารในด้านต่าง ๆ  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และ
มหาวิทยาลยักว่างซี มีการ
แลกเปลีย่นความรู้ 
ประสบการณ์และสมรรถนะ
ในด้านการสอนภาษาจีน
และภาษาไทย 

โครงการพัฒนา 
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ตารางท่ี ๕ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตครู 
๑. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษา
พัฒนาครู 

คณะครุศาสตร/์ผู้บริหาร คณาจารย์
ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

นักศึกษาสายวิชาชีพครูในช้ันปีท่ี 5 
ต้องเข้าสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพในสถานศึกษา การบริหาร
จัดการในการออกฝึกมีความจ า
เป็นมากทีต่้องจัดท าให้เป็นระบบ 

1. การจัดประชุมคุรุศึกษา 
2. การเดินทางไปราชการ 
3. ศึกษาดูงานการพัฒนาวิชาชีพครู 
4. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
คร ู

1. มีโรงเรียนร่วมเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพมากข้ึน 
2. บัณฑิตสายครมูีคุณลักษณะของ
ครูทีด ี
3. มีระบบบริหารจดัการที่ด ี

๒. โครงการจัดการศึกษาสาขา
สังคมศาสตร ์

คณะครุศาสตร/์นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์จ านวน 917 คน 

นักศึกษาสายวิชาชีพครูต้องได้รับการ
พัฒนา ทั้งด้นความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านเจตคติเพื่อวางพื้นฐานความเป็น
ครูเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งด้าน
ความรู้และทักษะปฏิบตั ิ
2. การศึกษาดูงาน 
3. การท ากิจกรรมจติอาสา 
4. การท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

1. มีจ านวนผู้จบการศึกษาตาม
หลักสตูรและตามระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 90 
2. นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
สาขาวิชา ในสถาบันและมีความ
มุ่งมั่นในการส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษามีความพร้อมที่จะออกสู่
การประกอบวิชาชีพครูและมี
ศักยภาพในการแข่งขันสูง 

พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร/์ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ปัจจัยส าคญัที่จะท าใหผ้ลการศึกษา
ของผู้เรียนออกมาดหีรือไม่ 
เพราะฉะนั้นการพัฒนากลุม่คน
ดังกล่าวจะท าให้การศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านกระบวนการ 
Coaching and Mentoring 
2. พัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ 
3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการ
ก้าวสู่ห้องเรียน 4.0 
4. การพัฒนารูปแบบการผลติครู 
(MCRU Model)            
5. พัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีกับ
การจัดการเรยีนรู้วิทยาการค านวณ
และออกแบบเทคโนโลย ี

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการ
จัดการเรียนการสอนและน าความรู้ที่
ได้รับไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
2. ได้รับการดูแลจากอาจารย์พี่เลีย้ง
ของมหาวิทยาลัย 
3. ได้รูปแบบการผลิตครูที่มีคณุภาพ 
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ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) 
๒. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะนักเรยีน 

คณะครุศาสตร/์โรงเรียน นักเรียน 
ครูและผู้ปกครองในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

การอ่านออกเขียนได้เป็นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับนักเรียนในการศึกษา
หาความรู้ในขั้นที่สูงข้ึน แต่นักเรียนมี
ผลการประเมินดา้นดังกล่าวไมสู่ง
มากนักและคะแนนจากการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไมอ่ยู่
ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ 

1. ประเมินและวัดระดับ
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้
2. จัดประชุมเตรียมความพร้อม
ส าหรับผู้ด าเนินงาน 
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC จาก
แนวคิดสู่การปฏิบัต ิ
4. สัมมนาผู้ปกครอง 
5. พัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อสร้างเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
6. ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน 
7. ประกวด ชุมชนรักการอ่านเขียน 

1. ลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได ้
2. เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

๓. โครงการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นท่ี
ชายแดนภาคตะวันตก 

1. นักเรียนในโรงเรยีนในเขตอ าเภอ
บ้านคา อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
ราชบุร ี
3. โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 
2 แห่ง 
4. ครผูู้สอนในจังหวัดราชบุร ี

ในพื้นทีข่องจังหวัดราชบุรี โรงเรียนท่ี
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  คือ กลุ่ม
โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ กลุ่ม
โรงเรียนในอ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอ
บ้านคา โดยการระดมความคิดเหน็
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร่วมกับชุมชนและ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้สร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาตาม
กรอบแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพคน ได้ระบุ
ถึงการยกระดบัการศึกษาและการ
เรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทยีมและ
ทั่วถึง โดยได้ด าเนินโครงการส่งเสริม

1. ยกระดับคณุภาพการศึกษาด้าน
การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาไทยของ
เยาวชนในเขตพื้นท่ีชายแดนภาค
ตะวันตก 
2. ยกระดับคณุภาพการศึกษาใน
ท้องถิ่นด้วยทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-net) ของนักเรียนในเขตพื้นท่ี
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดราชบุรี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 
4 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอ้ม 
สังคม ศิลปะ และภาษา ของเยาวชน
ในเขตพืน้ท่ีชายแดนภาคตะวันตก ให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-net) ของนักเรียน ในเขตพื้นท่ี
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัด
ราชบุรี จ านวน 47 โรเงรียน และ
ร้อยละ 30 ของนักเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหินและตะโก
ปิดทองที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป 
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คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) 
  ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา

เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่
ชายแดน และโรงเรยีนในเขตจังหวัด
ราชบุรี เพื่อให้มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    
(O-NET) ที่เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความ
พร้อมส าหรับการจัดการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 
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ตารางท่ี ๖ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตครู 
๑. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวย
ไทยศึกษาและพลศึกษา 

ศูนย์เรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้นจอมบึง/ นักศึกษา
สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศกึษา 

เพื่อให้นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา
และพลศึกษา ได้เรียนรู้และการ
เตรียมความพร้อมในการที่จะสอบ
ครูผู้ช่วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สาขาท่ีนักศึกษาอยู่หลังจากท่ีส าเรจ็
การศึกษา อีกทั้งยังสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริง
ไปใช้ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวเนื่องกับ
หลักสตูรการศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้ 
และเพื่อสร้างคณุภาพและขีด
ความสามารถของบัณฑติไทยใหม้ี
องค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรบั
การแข่งขันในอนาคต 

จัดโครงการอบรม ระหว่าง 
ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็น
ร้อยละ 90.72 สูงกว่าเปูาหมายที่
ก าหนด คือร้อยละ 80  ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจ
สิ่งอ านวยความสะดวก มากท่ีสุดคอืร้อย
ละ 97.44%   
2. สามารถน าหลักการศลิปะมวยไทยไป
ใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 95.09 สูง
กว่าเปูาหมายที่ก าหนดคือร้อยละ 80    

๒. โครงการครูพันธุ์บึง นักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง ตามที่มหาวิทยาลัยฯได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัฯ  ในการประชุมครั้งที่ 
6/2554  วันท่ี  3  มิถุนายน  
2554  ในการก าหนดจดุเน้น
จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย ในเรื่อง  
“มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาตะวันออกบนพ้ืนท่ีภาค
ตะวันตก”  ซึ่งเน้นการผลติครูพันธุ์
บึง  เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเพื่อฟ้ืนฟู
แนวทางการผลติครูที่มี
ความสามารถรอบด้าน  ทั้งด้าน
วิชาการเทคโนโลยสีมัยใหม่  (High 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. ศึกษาดูงาน 
3. ออกค่ายอาสา 
 

นักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงมีสมรรถนะ
ในด้านงานการเกษตร  ด้านงานช่าง
อุตสาหกรรม  สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  
เครื่องมือขนาดเล็ก 
มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
สามารถซ่อมสร้างสื่อการเรยีนรูไ้ด ้ มีจิต
อาสา  และความพร้อมที่จะไปเปน็ครูใน
พื้นที่ชนบท  หรือในภูมิลาเนาของตนเอง    
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Technology)   

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตครู 
  และด้านการปฏิบตัิงานช่างต่าง  ๆ  

(High Touch)  ตามปณิธานดั้งเดมิ
ของการก าเนิดวิทยาลยัครูหมู่บ้าน
จอมบึงเมื่อปี  พ.ศ.  2497  
นอกจากน้ีในการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ี  2  ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ส าคญัประการหนึ่งคือ  
การพัฒนาระบบการผลิตครูเพื่อให้
ได้คนดี  คนเก่งมาเป็นคร ู

  

พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) 
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ์

คณะครุศาสตร/์นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร ์

นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาตาม
ศาสตร์สาขาวิชา และให้ได้
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั ใฝุดี ใฝรุู้ สู้งาน 

1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา 
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

บัณฑิตคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชามี
คุณภาพและมคีุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
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ตารางท่ี ๗ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตครู 

- - - - - 
พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) 

- - - - - 
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ตารางท่ี ๘ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 
21 ส าหรับนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอม
บึง 

นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
ช้ันปีท่ี 2 และ 3 จ านวน 1,176 
คน 

เนื่องด้วยรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
นโยบายการพัฒนาศักยภาพ        
ของคนไทยโดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษท้ัง
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน โดยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการแสวงหา
ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดเ้ป็นอย่าง
ดีอยู่ในระดับมาตรฐานสากลครู 
ผู้สอนจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งใน
การวางพื้นฐานท่ีดีให้กับนักเรียนใน
อนาคต แต่ในปัจจุบันนักศึกษาครู
ส่วนใหญ่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับปานกลางและจ าเป็นตอ้ง
ได้รับการพัฒนาอีกมาก 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรบันักศึกษาครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 ทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรม 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 3 จัดทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษหลังการอบรม 
กิจกรรมที่ 4 จัดค่ายภาษาอังกฤษ 
English Survival Camp 
กิจกรรมที่ 5 จัดทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 

1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ เขา้รับ
การทดสอบก่อนการอบรม จ านวน 
1,175 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ เขา้รับ
การอบรม จ านวน 1,001 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.12 
3. ระดับความพึงพอใจภาพรวมที่
นักศึกษามีต่อการอบรม ในระดับมากขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 82.2 
4. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ เขา้รับ
การทดสอบหลังการอบรม จ านวน 871 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.06 
5. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ 80 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.75 
6. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ มคีวาม
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22.60 
7. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบือ้งต้น
ได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.10 
8. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ มคีวาม
ตระหนักถึงความส าคญัต่อการใช้อังกฤษ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.50 
9. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ มคีวาม
พึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 73.62 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
    10. นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตร์ 300 

คน เข้ารับการทดสอบก่อนการอบรม 
จ านวน 239 คิดเป็นร้อยละ 79.67 
11. ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรผ์่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC 
ที่ระดับ 400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
3.33 
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ตารางท่ี ๙ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

การผลิตบณัฑิตและการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนมุ่งตอบสนองมุ่ง
ตอบสนองให้ผู้เรียนรู/้ทักษะทาง
วิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะ/คุณสมบตัิตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสตูรและแผนยุทธศาสตรน์ั้น 
ดังนั้นคณะจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย ให้ครบตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา คือ
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญาทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

การศึกษาดูงาน 
การจัดอบรมให้ความรู ้
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดสัมมนา 
การจัดประชุมเสวนา 
ระยะเวลา ไตรมาส 1-3 

- จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคณุลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษา 
- ได้พัฒนานักศึกษาให้มีคณุลักษณะที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย
(ใฝุดี ใฝุรู้ สู้งาน) 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามกรอบ TQF และ
ส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 
21 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

การสร้างคนให้มีคณุค่าเพื่อการพฒันา
อย่างยั่งยืน ต้องมีกระบวนการสรา้ง
อย่างมีคุณภาพในหลายด้านไม่ว่าจะ
เป็นด้านการจัดการศึกษา การพัฒนา
บุคลากร การส่งเสริมกจิกรรม
นักศึกษาฯ ซึ่งจะท าให้อัตลักษณ์ ใฝุดี 
ใฝุรู้ สู้งาน สืบสานความเป็นไทยการ
ผลิตบัณฑติที่มีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคมด้วยกระบวนการ 
 

การศึกษาดูงาน 
การจัดอบรมแบบบรรยาย 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
บริหารจดัการกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรไ์ดร้ับการส่งเสริมพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๓. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

เพื่อสร้างคณุภาพและขีด
ความสามารถของบัณฑติไทยใหม้อีงค์
ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรบัการ
แข่งขันในอนาคต 

อบรมระว่าง ต.ค. 61 – ก.ย. 62 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 100% 
2. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 4.81 คะแนน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อมลูความ
คิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ ดา้น
ความรู้ที่ได้รับและการน าไปปรับใช้มีค่า 
คะแนนเฉลีย่ 4.76 คะแนน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านความเหมาะสมของการจัด
งาน มีค่าคะแนน 4.81 อยู่ในระดบั มาก
ที่สุด 

๔. โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  

การจัดการเรยีนการสอนในบางหัวข้อ 
เช่น การให้ออกซิเจน การใสเ่ฝือก 
การเย็บแผล และการฝุาฝี จ าเป็น
จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ส าคญัซึ่งทาง
สาขาวิชายังขาดอุปกรณ์ดังกล่าว อีก
ทั้งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้นักศึกษา
ได้เรียนรูจ้ากผู้ที่มีทักษะความ
เชี่ยวชาญโดยตรง และ ให้นักศึกษา
เกิดความสนใจอันมีผลช่วยท าให้
นักศึกษาเกิดประสบการณ์และทักษะ
ในการด าเนินงานวิจัย Research and 
Development (R&D) ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นระบบ 
แล้วท าให้เกิดการหยั่งรู้ย้อนกลับในแง่
ของความถูกต้องครบถ้วนได้คณุภาพ
ของการท าวิจัย อันจะท าให้เกิด
คุณภาพได้มาตรฐานสากลซึ่งต้องใช้
จริงในการประกอบอาชีพด้านสาขา
วิชาชีพของตนเองต่อไป 
 
 

อบรมระหว่าง ต.ค.61 – ก.ย. 62 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ทุก
ข้อได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
(Mean = 3.5 – 5, S.D. = 0.00 – 
0.6)  ทั้งนี้ ในภาพรวม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (Mean = 
4.31, S.D. = 0.47) 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๕. โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย 

นักศึกษาทุกคนต้องฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย ใน
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพในภาครัฐหรือเอกชน เพื่อ
ประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการผดุงครรภ์ไทย
และการจัดการศึกษาในหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้นจอมบึง 

อบรมและออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระหว่าง ต.ค.61 – ก.ย. 62 

1. จ านวนผูร้ับบริการน้อยท าให้นกัศึกษา
ได้ประสบการณ์ไมค่รบตามข้อก าหนด
ของรายวิชา 
2. ข้อจ ากัดของแหล่งฝึกประสบการณ์
บางแหล่งท าให้นักศึกษาไมส่ามารถ
เข้าถึงประสบการณ์การ 
เรียนรูไ้ดเ้ต็มที ่
3. การเตรียมความพร้อมด้านความรู้ของ
นักศึกษาบางคนยังไม่ดี ต้องสอนเพิ่มเติม 
ท าให้นักศึกษาไม ่
มั่นใจและเครียดในการฝึกงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติงาน 

6. พัฒนาและบริหารจัดการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาทั้ง 5 สาขาวิชา 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อให้การบริหารงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ด าเนินไปตามเปาูหมาย
พันธกิจ และตัวช้ีวัดงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

บริหารจดัการของวัสดุอุปกรณ์ที่
ตอบสนองต่อการเรียนและก ากับ
ติดตามการด าเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

สาขาวิชาและคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มคีวามพร้อมและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์การศึกษา 

7. พัฒนานักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

บุคลากรและนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

จัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนักศึกษา
ตามทักษะ 5 ดา้น 

นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจะมี
คุณลักษณะทีส่อดคล้องกับการประกอบ
วิชาชีพ 

8. สถานศึกษาปลอดภยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอม
บึง 

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา 

เพื่อให้ด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อ
รณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมสถานศกึษาปลอดภัย 
ประจ าปี 2562 
2. ไดด้ าเนินการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ง 

9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารย์ บุคลากร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผลงานต าแหน่งทางวิชาการยังต ากว่า
เกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 

อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ดา้น
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่การ
จัดท าผลงานทางวิชาการ 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น จ านวน 2 
ท่าน  

http://192.168.90.150/bgreport1/ShowActivity1.php?BudgetYear=2562&act_id=202201080121
http://192.168.90.150/bgreport1/ShowActivity1.php?BudgetYear=2562&act_id=202201080121
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20220215
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20220215
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20230135
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20230135
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20230135
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20320304
http://192.168.90.150/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&RepN=%E0%A7%D4%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9&BudgetYear=2562&DepID=17000&ActTypeID=20320304
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
10. เตรยีมความพร้อมนักศึกษา
เข้าใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

นักศึกษาเข้าใหม่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2562 

1. นักศึกษาป ี1 มีความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษต่ ากว่า
เกณฑ ์
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมี
ความพร้อมที่จะเป็นนักศึกษาและมี
ความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตร ี

จัดอบรมพัฒนาทักษะทางด้านการคิด
ค านวณและด้านภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาสอบผ่านตามาตรฐานเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยั 

11. โครงการพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมคณุลักษระบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
(TQF) และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เพือ่ให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ ทักษะในการท างาน
และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี และมีความสุข รวมทั้งงานด้าน
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิต ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 5 
ประการ และเพื่อท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ออกค่ายจิตอาสา 
ไตรมาส 1 - 4 

นักศึกษาได้รบัการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1๒. โครงการพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การผลิตบณัฑิตและการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนมุ่งตอบสนองมุ่ง
ตอบสนองให้ผู้เรียนรู/้ทักษะทาง
วิชาการ ท้ังนี้เพื่อให้บัณฑิตมีคณุ 
ลักษณะ/คณุสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูรและแผนยุทธศาสตร์นั้นคณะ
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนานัก 
ศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ให้
ครบตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา คือคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ การ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข รวมถึงการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษาดูงาน 
การจัดอบรมให้ความรู้ 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดสัมมนา 
การจัดประชุมเสวนา 
ระยะเวลา ไตรมาส 1 - 4 

1. นักศึกษามีคณุลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
2. นักศึกษามีคณุลักษณะทีส่อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(ใฝุดี ใฝุรู้ 
สู้งาน) 
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ตารางท่ี ๑๐ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจาก

แหล่งอ่ืนๆ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการพิเศษการจัดการธรุกจิ
ค้าปลีกภายใต้โครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้นจอมบึงกับบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัทในกลุ่ม 

เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 
ใกล้เคียง และในประเทศไทย หรอื 
ต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได ้

จัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และมี
ตลาดแรงงานท่ีเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศกึษา
ในรูปของ Thickness Sandwich 
(3เดือนเรียน 3 เดือนออกฝึกปฏบิัติ
ร้านค้าซีพีออลล์ (เซเว่นฯ)  

- มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนอย่าต่อเนื่อง 
ปัจจุบันมีนักศึกษา 68 คน 
- นักศึกษาเรียนจบมีงานท า 100% 
- นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
- นักศึกษามีทุนเรียนฟรีแบบใหเ้ปล่า
ตลอดหลักสตูร 
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ตารางท่ี ๑๑ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ WIL 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา จ านวน 217 คน  

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Work-integrated 
Learning : WiL) เป็นการผสมผสาน
กลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์
การท างานทางวิชาชีพนอกห้องเรียน
กับการท างานในห้องเรียนที่ช่วยให้
นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์
ความรู้ ทักษะการท างาน และทักษะ
เฉพาะทางที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้
รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการท างาน
ก่อนส าเร็จการศึกษา และเป็น
แนวทางในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ และ
พัฒนาศกัยภาพของบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
ของสถานประกอบการ และเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมให้มีคณุภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการ 

1) การอบรมโดยวิธีบรรยายหัวข้อ 
ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและ
ขั้นตอนต่างๆของหลักสตูรสหกิจศกึษา
2) การอบรมฝึกปฏิบตัิการออกแบบ 
Portfolio โดยใช้โปรแกรมต่างๆ     
3) การอบรมโดยวิธีบรรยายหัวข้อ
แนวทางการหาประเด็นและการเขียน
โครงงาน 
4) การอบรมฝึกปฏิบตัิการหัวข้อ 
ความปลอดภัยในการท างาน 
5) การอบรมฝึกปฏิบตัิการ หัวข้อ 
เขียนจดหมายสมัครงาน 
(Resume)และการเตรียมตัวสัมภาษณ์
งาน 
6) การอบรมฝึกปฏิบตัิการ หัวข้อ 
การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Word ขั้นสูง 
7) การอบรมฝึกปฏิบตัิการ หัวข้อ 
การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Power point ขั้นสูง 
8) การอบรมฝึกปฏิบตัิการ หัวข้อ 
การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Excel ขั้นสูง 
9) การอบรมโดยวิธีบรรยาย หัวข้อ
เทคนิคการน าเสนองาน 
10) การอบรมฝึกปฏิบัติการ มารยาท
และบุคลิกภาพท่ีดีในการเข้าสังคม 
11) การอบรมเตรียมความพร้อม
เฉพาะด้านในสาขาวิชา 

1) นักศึกษาผ่านการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการปฏิบตัิสหกิจศึกษา จ านวน 
121 คน (ก าลังอยู่ระหว่างการประเมิน
อีก 93 คน) 
2) มีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
สหกิจศึกษา จ านวน 1 ชุด 

3) มีการแต่งตั้งคณาจารย์นเิทศก์สหกิจ
ศึกษาประจ าในแตล่ะภาคเรียนภาคเรียน 

4) บูรณาการเข้าร่วมกับหลักสตูรโดยมี
หลักสตูรส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสห
กิจศึกษา จ านวน 9 หลักสูตร ซึ่งมี
หลักสตูรเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา
เพิ่มขึน้ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
1 หลักสูตร 

5) หลักสตูรที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา ได้รับข้อมลูความต้องการจาก
สถานประกอบการจากการประเมนิการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 9 หลักสูตร 

6) มีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ได้รับ
รองจาก สกอ. เพิ่มขึ้น จ านวน 1 คน 

7) มีสถานประกอบการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัรับนักศึกษาเขา้ปฏิบตัิสห
กิจศึกษา ณ สถานประกอบการเพิม่ขึ้น 
จ านวน 59 สถานประกอบการ 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
   12)  การสนับสนุนให้อาจารยเ์ข้าร่วม

อบรมหลักสูตร คณาจารย์นเืทศกส์ห
กิจศึกษา ท่ีได้รับการรับรองจาก สกอ. 
13) จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการสหกิจศึกษา  
14) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (Work-integrated 
Learning : WiL) โดยการบรูณาการ
เข้าร่วมกับหลักสตูรและสาขาวิชา  
15) การจัดคณาจารย์นิเทศกส์หกจิ
ศึกษาเข้านิเทศงานนักศึกษาสหกจิ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อเป็น
การติดตามการท างานของนักศึกษา
และแลกเปลีย่นข้อมูลความต้องการ
ของสถานประกอบการ รวมถึงการน า
ข้อมูลไปพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการ
สอน 
16) การประเมินการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา โดยสถานประกอบการ 
คณาจารย์นิเทศกส์หกิจศึกษาและ
ศูนย์สหกิจศึกษา 
17) การจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน
สหกิจศึกษา 
18) การจัดประกวดโครงงาน 
สหกิจศึกษาดเีด่นระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

8) มีโครงงานดีเด่นจากสาขาวิชาต่างๆ
เข้าร่วมการประกวดโครงงาน 

สหกิจศึกษาดเีด่นระดับมหาวิทยาลัย 
จ านวน 9 โครงงาน แบ่งเป็นโครงงาน
ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
การจัดการ จ านวน 5 โครงงาน และ
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 2 โครงงาน 

9) มีโครงงานสหกิจศึกษา จ านวน 76 
โครงงาน 

10) มีบทความวิชาการจากโครงงานสห
กิจศึกษา จ านวน 1 บทความ 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้ดิจิทัล     

1. หลักสูตรที่มีการจดัการศึกษาอยู่
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

2. ผู้บริหาร คณบดี คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรที่จดัการเรียน
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

3. คณาจารย์และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัทุกท่าน 

4. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลั ต้องการส ารวจ
และประเมินศักยภาพด้านดิจิทลัของ
มหาวิทยาลยั เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวิเคราะห์ ทบทวน
และปรับทิศทางการด าเนินการ และ
ความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัดิจิทลั โดยศึกษาสภาพ
ปัจจุบันพบว่าข้อมูลเชิงปรมิาณและ
คุณภาพ มติิการพัฒนาก าลังคนและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อมูล 
(Profile) ด้านยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัดิจิทลั 6 ด้าน อันไดแ้ก่ 
1. ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (Digital Academic) 
2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้แบบดิจิทลั (Digital 
Content) 
3. ด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล 
(Digital Society) 
4. ด้านระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย 
(Digital Research) 
5. ด้านการประมวลผลข้อมลูขนาด
ใหญ่ (Data Analytic) 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
           

สนับสนุนบุคลากรทุกระดับใหเ้ล็งเห็น
ความส าคญักับการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้และปรับตัวสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลัศูนย์สร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะจึงได้
ด าเนินการสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ
ให้เล็งเห็นความส าคญักับการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน และมีความ
พร้อมในการเรยีนรู้และปรับตัวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั โดยการจดั
กิจกรรมดังนี ้
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทีมงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษานอกสถานท่ีกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นอกสถานท่ี แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม
และได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย 
จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  
   1.1  กิจกรรมการพัฒนาระบบ 
Web Application จัดขึ้นในวันที่ 19 
– 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้ารว่ม
อบรม จ านวน 16 คน 
   1.2  กิจกรรมการพัฒนาเว็บสือ่การ
สอนออนไลน์ จดัขึ้นในวันที่ 11 – 14 
ธันวาคม 2561 ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 12 คน 
 
 
 

มีผลงานการออกแบบสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ MCRU MOOC ของ
คณาจารย์จ านวนกว่า 20 ผลงาน อีกท้ัง
ยังมีการวัดสมรรถนะทางด้านดิจิทลั 
(Digital Competency) ให้กับนักศึกษา
ช้ันปี 4 จ านวนท้ังสิ้น 500 คนเพือ่
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยท างาน 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
  ซึ่งจากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 

มหาวิทยาลยัได้ใหค้วามส าคัญกับ
ด้านการพัฒนาดจิิทัลเพื่อการศึกษา 
จึงได้การสนับสนุนการจดักิจกรรม
การเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 
และการเพิ่มพูนทักษะให้อาจารยม์ี
ความรู้ ความสามารถในการสอน
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษา 

   1.3  กิจกรรมการพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์ จัดขึ้นในระหว่าง
วันท่ี 26 – 29 มีนาคม 2562  
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 12 คน 
2) จัดอบรมคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาการเรียนการสอนสู่ยุคดิจิทลั 
กิจกรรมจดัอบรมคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัเพื่อให้เห็นความส าคญั
ของการพัฒนาการเรียนการสอนสูยุ่ค
ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้
ด าเนินงานเสร็จสิ้นเรยีบร้อย จ านวน 
2 กิจกรรม ได้แก ่
   2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล ใน
วันท่ี 18 มกราคม 2562 ผู้เข้ารว่ม
จ านวน 50 คน 
   2.2 โครงการการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
และ ARSA Productions และอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรยีนการ
สอนเชิงดิจิทัล ในวันที่ 6 มีนาคม 
2562 ผู้เข้าร่วมจ านวน 90 คน  
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
      2.3 โครงการอบรมสัมนาเชิง

ปฏิบัติการส าหรับการออกแบบเนือ้หา
บนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์ ใน
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 พฤษภาคม 
2562 ผู้เข้าร่วม จ านวน 33 คน 
3) พัฒนาระบบรองรบั MCRU 
MOOC และดจิิทัลคอนเทนต์ ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronjic Biddiing : e-bidding) 
ซึ่งจะด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน 
เดือนตุลาคม 2562 
4) การจัดประชุมคณะกรรมการของ
ศูนย์สรา้งสรรค์นวัตกรรมการเรยีนรู้
อัจฉริยะ โดยการจัดการประชุม การ
เข้าร่วมอบรม การพัฒสนาศักยภาพ
ให้กับคณะกรรมการ บุคลากร ของ
ศูนย์สรา้งสรรค์นวัตกรรมการเรยีนรู้
อัจฉริยะ 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๓. โครงการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
อาจารยผ์ู้สอน   

อาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จ านวน 40 คน 

อาจารยผ์ู้สอน มีความส าคญัเป็น
อย่างยิ่งในการวางพื้นฐานท่ีดีให้กับ
นักศึกษาในอนาคต อีกทั้งภาษา 
อังกฤษยังมีบทบาทที่ส าคัญส าหรบั
อาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นความจ าเป็นที่
จะต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ท างาน เช่น การสืบค้นข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การ
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ การ
เขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษา 
อังกฤษ ตลอดจนการน าเสนอ
ผลงาน วิจยัเป็นภาษาอังกฤษ 
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึง
ก าหนดนโยบายเรื่องการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ แต่ในปัจจุบันอาจารย์
ผู้สอนส่วนใหญ่มีทักษะด้านภาษา 
อังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก 
ด้วยเหตผุลดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
ภาษา อังกฤษของอาจารย์ผู้สอน 
สามารถน าไปจดัการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับนักศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นการวางรากฐานส าคัญใน
การพัฒนาประเทศไทยต่อไป 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรบัอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้น
จอมบึง ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรม 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษ 
English Survival Camp 
 

1. อาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการ
ทดสอบก่อนและหลังการอบรม จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 
2. อาจารยผ์ูส้อนผู้เข้าร่วมหลักสตูร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (90 
ช่ัวโมง) มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 
ร้อยละ 86.78 
3. อาจารยผ์ูส้อนผู้เข้าร่วมหลักสตูร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ 
TOEIC (30 ช่ัวโมง) มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 60.08 
4.  อาจารยฯ์ เข้าร่วม จ านวน 23 คิด
เป็น ร้อยละ 57.5 
5. อาจารยฯ์ มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.22 
6. อาจารยฯ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นได้ เพิม่ขึ้น ร้อย
ละ 75.12 
7. อาจารยฯ์ มีความตระหนักถึง
ความส าคญัต่อการใช้อังกฤษ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 83.69 
8. อาจารยฯ์ มีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นรอ้ยละ 
75.53 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๔. โครงการจัดการศึกษาโรงเรียน
สาธิตอนุบาลทานตะวัน 

โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน/
นักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาล
ทานตะวันจ านวน 130 คน นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัจ านวน 
150 คน 

โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันเป็น
หน่วยงานท่ีให้บริการด้านการศึกษา
ในระดับปฐมวยัในชุมชนอ าเภอจอม
บึงและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

1. สนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน คา่เครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 
2. สนับสนุนค่าจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานเช่นค่าอาหาร ค่าอาหารเสริม 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีคุณภาพ 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมี
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

๕. โครงการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

1. แปลงเกษตรในพ้ืนท่ีเขตจังหวดั
ราชบุร ี
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอม
บึง 
3. โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 
4. ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี
5. ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งใน
สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต 
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต
ของทุกคนท้ังในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและในงานอาชีพต่าง 
ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจน
ผลผลติต่าง ๆ เพื่อใช้อ านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างาน ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร ์
ผสมผสานกับความคดิสร้างสรรค์
และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างมาก พร้อมกันนั้น
เทคโนโลยีก็มสี่วนส าคญัมากท่ีจะให้
การศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยดุยัง้ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี จึงได้น าสถานการณ์และแนวโนม้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา
เป็นข้อก าหนดส าคัญในการพัฒนา 
โดยได้ก าหนดเปูาหมายเพื่อน าสู่การ
ปฏิบัติไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 โดย
ได้ก าหนดประเด็น การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 8  

1. การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตร 
2. การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ระบบการให้บริการของศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์
3. นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช
และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1. รูปแบบการให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ท าใหผู้้รับบริการเกดิความ
ตระหนักถึงความส าคญัของสารเคมี
ตกค้างในสินค้าทางการเกษตร 
2. รูปแบบการบริการที่สะดวก ทันสมัย 
และสามารถลดระยะเวลาในการ
ให้บริการ 
3.ได้ต้นอ่อนสัปปะรดพันธ์ุปัตตาเวียท่ี
ปลอดเช้ือ จ านวน 1,000 ต้น 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
กล่าวถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคต เพื่อสั่งสมองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในระยะยาว จังหวัดราชบุรเีป็น
จังหวัดที่มีการผลติสินค้าและพืชผล
ทางการเกษตรมากแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ซึ่งจังหวัดได้มี
ยุทธศาสตร์ที่ส าคญัในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืน โดยการส่งเสริมใหม้ีการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลติสินคา้ทางการ
เกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังมีการ
สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการ
ขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถเพิ่ม
จ านวนต้นพืชได้เป็นจ านวนมาก 
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้าน
จอมบึง เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดราชบุรี และเป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้
บรรลเุปูาหมายได้  
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
  โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานภายใน

ประกอบด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์
ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัด
ราชบุรี และ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ 
เพื่อด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยมุ่งเน้น
ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สู่ชุมชน ให้เกิดระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคณุภาพและยั่งยืน 

  

๖. โครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลคณุภาพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุร ี การคาดการณ์ว่าในปี 2564 
จ านวนผู้สูงอายุ ในจังหวัดราชบุรจีะ
สูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้ง
จังหวัด ส่งผลให้วิถีชีวิตและ
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมเกดิการ
เปลี่ยนแปลงไปคณะฯ จึงไดเ้ห็น
ความส าคญัของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
สันติสุข มั่นคง ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคณุภาพชีวติ
ที่ดีมีความสุขเน้นการเสริมความ
เข้มแข็ง ส่งเสรมิการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองในวัยสูงอายุให้มีการ
จัดสร้างศูนย์พัฒนาผูสู้งอายุในแบบ
ครบวงจร 

หลักสตูรส าหรับการดูแลผูสู้งอายุใน
พื้นที่จังหวัดราชุร ี
ระยะเวลา ไตรมาส 3-4 

- ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาสุขภาพใน 4 
มิติ ได้แก่กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ 
- ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพและมีการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  
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ตารางท่ี ๑๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 

เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรในหน่วยงานให้มีการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุทธ์ใช้ในการปฏิบัตริาชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสา
มารรถร่วมกัน เรยีนรู้ซึ่งกันและกนั
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรใหเ้กิดผล
มากที่สุด 
 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดประชุมเสวนา 

ระยะเวลา ไตรมาส 1-4 

บุคลการไดร้ับการพัฒนาด้านวิชาการ 

๒. โครงการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

สาขาวิชาสังกัด คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมี
หน้าท่ีรับผดิชอบประสานงานให้กับ
สาขาต่างๆของคณะฯ ตามโครงการ
สร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร 
งบประมาณ และการประเมิน
คุณภาพของส านักงานมาตรฐานและ
ประกันคณุภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 

- การตรวจประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูร 

- การตรวจประเมินคุณภาพระดับ
คณะ 

ระยะเวลา ไตรมาส 3-4 

คณะฯ และสาขาวิชาผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๓. โครงการบริหารจดัการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

นักศึกษา และบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

การสร้างคนให้มีคณุค่าเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมี
กระบวนการสร้างอย่างมีคณุภาพใน
หลายดา้นไม่วา่จะเป็นด้านการจัด
การศึกษา การพัฒนาบุคลากร การ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาฯ ซึ่งจะท า
ให้อัตลักษณ์ ใฝดุี ใฝุรู้ สู้งาน สืบ
สานความเป็นไทย สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาอย่างมีคณุภาพเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคญัที่จะท าให้การผลิต
บัณฑิตที่มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคมด้วยกระบวนการ 

การบริหารจัดการคณะฯ 

การจัดซื้อวัสด ุ

การจัดซื้อครุภณัฑ ์

ระยะเวลา ไตรมาส 1-4 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

๔. โครงการบริหารวิชาชีพคร ู คณะครุศาสตร/์อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาสาขาวิชาชีพคร ู

การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มี
คุณภาพจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
หลายดา้น เพื่อส่งเสริมและบริหาร
กิจกรรมตามทีไ่ด้วางแผนได้ 

1. พัฒนานักศึกษาตามศาสตรส์าขา 
2. สนับสนุนกาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
3. สนับสนุนค่าตอบแทนการนิเทศติ
ตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. อบรมลูกเสือ 
5. บ ารุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
6. บริหารจัดการส านักงานศูนย์
พัฒนาวิชาชีพครู 
 

1. ได้บณัฑติที่มีคณุภาพตามเกณฑ์การ
ผลิตบัณฑติ 
2. นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู มีความรู้
ความสามารถ ความรับผดิชอบ วุฒิภาวะ 
เหมาะสมแก่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
คร ู
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๕. โครงการบริหารงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตีาม
ตัวช้ีวัดงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

บุคลากรและนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ในการผลติบัณฑิต และบริหารงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง
ให้มีคุณลักษณะตามที่ก าหนด และ
สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการพัฒนา
คุณภาพบณัฑิตทีเ่หมาะสมของทุก
สาขาวิชาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของส่วนกลางรวมถึง
ศักยภาพทางวิชาการของอาจารย ์
ซึ่งการเรียนการสอนจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่มากน้อย
เพียงใด มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ด้าน การพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ี
ศักยภาพเท่าทันเหตุการณ์ของโลก
ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนให้บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีขีด
ความสามารถในทักษะและ
ประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์กเ็ป็นปัจจัยที่มี
ความส าคญัในการผลติบัณฑติให้
การจัดการเรยีนการสอนมีประ สทิธิ
ภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

การประชุม ทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิ ตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร และระดบั
คณะ เสวนาทางวิชาการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ AL&PLC 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 1 - 4 

คณะฯ และสาขาวิชาผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตารางท่ี ๑๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา /  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
- - - - - 
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ตารางท่ี ๑๔ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณาจารยม์หาวิทยาลัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์  และสามารถถ่ายทอด
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ 
2. คณาจารย์และบคุลากรของคณะมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถน ามาให้บริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้ 
4. มีหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

1. การประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ การด าเนินโครงการ/กิจกรรม สู่สาธารณะ ค่อนข้างน้อย 
2. ภาระงานของคณาจารย์ค่อนขา้งมาก 
3. การส ารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่นยังไม่ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
4. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีช่วยด าเนินการจดัการโครงการมีไมเ่พียงพอ 
5. อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ ส าหรบัการอบรมมีไมเ่พียงพอและไม่พรอ้มใช้งาน 
6. การจดัหารายได้จากการให้บรกิารวิชาการมีจ านวนน้อย 
๗. แนวทางของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจนท าใหเ้กิดความล่าช้า 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณดา้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
2. นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการวิจยัเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ชุมชน/ท้องถิ่น มีองค์ความรู้ ภมูิปัญญา ด้านการผลติ แปรรปูผลผลิตทางการเกษตร เครื่องปั้น 
งานหัตถกรรม สิ่งทอ ถัก จักรสาน ท่ีหลากหลาย 
4. นโยบายทางคุรุสภาก าหนดชั่วโมงให้ครูทุกคนต้องเข้ารับการอบรมทุกปรีวมถึงสนับสนุนงบใน
การอบรมแก่คร ู
5. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งหน่วงงานราชการ หน่วยงาน
เอกชน และชุมชนท้องถิ่น 
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
 

1.ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจ ากัด และไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. ข้อจ ากัดด้านเวลาของผูเ้ข้าอบรม 
๓. ชุมชน/ท้องถิ่น ขาดองค์ความรูด้้านการสร้างมลูค่าเพิ่มใหผ้ลิตภณัฑ์ การสร้างช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าที่ทันสมัย 
๔. ชุมชน/ท้องถิ่น น าความรู้ที่ได้รบัจากการฟังการบรรยาย การอบรม จากการบริการวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ไดแ้ก่ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้น้อย 
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TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. จัดท าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ก าหนดโจทย์ปัญหาเสนอคณาจารย์ร่วมแก้ไข 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาชุมชนให้สามารถเป็นแกนน าส าคัญของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นได้ 
๓. จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

๑. สนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยควรเสนอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

งบประมาณที่สอดรับกับการลงพื้นที่ 
 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. ปรับปรุงภาระงานอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดรับกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย 
๒. ก าหนดให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นอีกภาระหน้าที่หลักของคณะ 

๑. ทุกครั้งของการเข้าไปพัฒนาจะต้องสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาได้ต่อเน่ืองและมีความย่ังยืน 
๒. จัดเวลาและเลือกสถานที่นัดหมายที่เหมาะสมต่อการลงพื้นที่โดยเลือกช่วงเวลาเย็น
และสถานที่ใกล้บ้าน 
๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
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ตารางท่ี ๑๕ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. อาจารยม์ีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีประสบการณ์ในการสอนรวมถึงมีจิตวญิญาณความ
เป็นครสููง  และมุ่งพัฒนาบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
2. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกทดลองประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning 
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย MCRU PLC ที่ยึดถือเป็นต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ด ีมาใช้เพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและคณุภาพบณัฑิต 
5. มหาวิทยาลัยผลติบัณฑติวิชาชีพครูที่มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการและสร้างความเช่ือมั่นใน
คุณภาพให้แก่โรงเรยีนในท้องถิ่น 

1.อาจารย์ส่วนหน่ึงต้องพัฒนาคณุวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. นักศึกษามีผลการสอบประมวลความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศและคอมพิวเตอร์ในการสอบผ่าน
ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบายสร้างโอกาสทางการศกึษากระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยของรัฐบาลที่เปิด
โอกาสให้มีการเรยีนรู้ตลอดชีวิต จงึท าให้เกิดหลักสูตรในทุกช่วงวัย 
2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสงูอย่างแท้จริงโดยยกระดับให้
ทัดเทียมกับนานาชาตสิอดรับกับนโยบายของประเทศท่ีเน้นระบบการผลิตและพัฒนาคร ู
3. มีนโยบายพัฒนาครูประจ าการของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งผลใหม้ีแนวทางในการ
สร้างหลักสูตรระยะสั้น/อบรมเพื่อรองรับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสนบัสนุนสิ่งการเรียนรู้  โดยพัฒนาระบบดิจิตอล เพื่อการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และท าข้อตกลงกับกระทรวงดิจิตอล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
5. พ้ืนท่ีโดยรอบมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีจะน ามาบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน 
6. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
 

1. นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวนลดลง ท าให้เกดิสภาวะการ
แข่งขันทางการศึกษา ค่านิยมและการเปิดหลักสูตรที่หลากหลายของสถาบันการศึกษาตา่งๆ  
2. สถานท่ีตั้งอยูไ่กลจากส่วนกลางของจังหวัดราชบุรีส่งผลกระทบตอ่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาในจงัหวัดพื้นท่ีใกล้เคียง/
กรุงเทพมหานคร หรือในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงมากกว่า 
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TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. พัฒนาระบบการบริหารของคณะกรรมการคุรุศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้น าด้านการผลิตครูคุณภาพ ผ่าน MCRU model 
๓. ผลักดันอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนให้จัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองผ่านกระบวนการ PLC 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นครูที่ดี
และมีทักษะความสามารถท่ีสูงขึ้นได้ 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. ฝึกอบรมสร้าง/รักษาทัศนคติที่ดีแก่อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างก าลังใจในการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
๒. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านการพัฒนานักศึกษา 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีสมรรถนะด้านภาษาและด้านดิจิทัล 
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ตารางท่ี ๑๕ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และทักษะวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. มีหลักสูตรการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) และหลักสูตรที่
เน้นการปฏิบตัิ เป็นฐาน WBL  
๓. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และคุณวุฒิที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
๔. มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟูาภายในอาคารระดับ 1 
สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และศูนย์ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
ทีการบูรณาการการเรยีนการสอนในงานวิจัย และบริการวิชาการ 
๕. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และได้รับความร่วมมือกับ
เครือข่ายองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานักศึกษา 
๖. มีส านักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1. อาจารยบ์างคณะยังไมเ่ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรยีนการสอน อาทิ การวัดผลประเมินผล การ
สอนแบบ Active Learning ยังไม่โดดเด่นเป็นรูปธรรมตามแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังขาดความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับไทยแลนด์ 
4.0 
3.การประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ ผลงานด้านการจัดการศึกษา มีค่อนขา้งน้อย 
4. ห้องปฏิบัติการ เพื่อจัดการเรยีนการสอนไม่ทันสมยัและไม่เพียงพอ  
5. ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ 
6. ขาดระบบการติดตามก ากับดูแลในเรื่องการเรียนการสอน การด าเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การ
เข้าร่วม AL การจัดท า มคอ. 
7. นักศึกษาแรกเข้า มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์น้อย 
8. ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท า AL 
9. ขาดระบบที่ปรึกษาในการช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าต่อนักศึกษา 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบายทางการศึกษาเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย เน้นการสอนแบบ 
Active มากกว่า Passive 
2. ภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาหลักสตูรร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ใช้บณัฑิต มากขึ้น 
3. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีจะน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
4. มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
5. หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
6. รัฐบาลให้การสนับสนุนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพภูมิปญัญาไทย 
7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท าให้ประชากรวยัเรยีนมีจ านวนลดลง ส่งผลให้กลุ่ม 
เปูาหมายที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลดลง 
2. ค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน/นักศึกษาในปัจจบุัน ส่งผลท าใหรู้ปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์ปลีย่นแปลงไป ซึ่งมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากข้ึน 
3. นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย อันท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาบาง
สาขาวิชามีจ านวนน้อยลง 
4. ประชากรวัยเรียนมีจ านวนลดลง ส่งผลให้กลุ่มเปูาหมายที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง 
5.  ระบบสารสนเทศของการเรียนการสอนในระบบออนไลนย์ังไมส่มบูรณ์ 
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TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรที่
เน้นการสร้างสมรรถนะให้แก่อาจารย์และนักศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง 

๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ได้อย่างเข้มแข็ง 
๒. พัฒนาระบบดูแลนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งท้ังงานวิชาการ กิจกรรมและทักษะชีวิต 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. เชิดชูและให้โอกาสนักศึกษาที่ดี มีความต้ังใจในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาอ่ืน 

๑. พัฒนากระบวนการได้มาซึ่งผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้ได้ผู้น าที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง 
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ตารางท่ี ๑๖ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. มหาวิทยาลัยใช้ดิจิทัลในการบริหารจดัการ 
2. บุคลาการสายวิชาการมีทักษะและความเชี่ยวชาญตรงตามสายงาน 
3. มหาวิทยาลัยมีการการบริหารงานโดยหลักธรรมาภบิาลและเปดิโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วน
เข้ามามสี่วนร่วม 
4. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
5. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ เช่น ระบบ 3 D 
ระบบ e-GP 
6. ความตั้งใจของคนในราชภัฏที่จะรีโพรไฟลต์ัวเองให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
7. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย Green Office ที่เป็นรูปธรรม 
8. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๙. มหาวิทยาลัยมรีะบบก ากับติดตาม/ประเมินผลการบริหารจัดการหน่วยงานท่ีหลากหลาย
เข้มข้น และต่อเนื่อง 

๑. บุคลากรบางส่วนไม่ปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
๒. ระบบสื่อสารของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบส่งผลให้การรับรู้ขา่วสารไม่ทั่วถึง 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
4. ยังไม่มีระเบียบการบริหารจัดการด้านการจัดหารายได้ของหน่วยงาน 
5. อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการมีปริมาณที่น้อยกว่าเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ภาระงานไม่สมดุล บุคลากรมีงานมากน้อยแตกตา่งกันมาก เนื่องจากแนวทางหรือจุดเน้นการ
พัฒนาตรงกับศาสตร์ใด บุคลากรในศาสตร์ดังกล่าวก็จะมภีาระงานมาก 
7. ความเข้มแข็งของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคณุภาพ ยังมีไมเ่พียงพอ 
8. การบริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไม่เสถียรภาพ 
9. ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่เช่ือมโยงเป็นระบบเดยีวกัน 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. การสร้างเครือข่ายกับชุมชนในพื้นที่และลงนามในข้อตกลงร่วมกนักับแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
2. การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกจิไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการสื่อสารค่อนข้าง
ก้าวหน้า 
3. ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และทรงมีพระประสงค์ให้
มหาวิทยาลยัราชภฏัปฏิบตัิราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ท างานกับหลายภาคส่วนในจังหวัดมากขึน้ 

๑. นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
๒. มีลิงรบกวนท าลายข้าวของเสียหาย 
3. เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในคณะและการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
4. ระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเปลีย่นแปลงเปาูหมายของประเทศ ความไม่มั่นคงของประเทศ 
ที่ไม่เสถียร 
5. ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังไม่เอื้อต่อการจัดท าโครงการบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ ค่อนข้างจ ากัด 
7. ข้อจ ากัดของระเบียบส่วนกลาง บางส่วนมีความไม่ชัดเจน ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ยาก เช่น 
งบประมาณสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
8. หมวดเงินท่ีจัดสรรให้ด าเนินงานไม่สอดรับกับลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีเปูาหมาย 
9. หลายส่วนงานยังไม่เช่ือมั่นในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. ก าหนดมาตรการให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานอย่างจริงจังและเข้มแข็ง ผ่านกระบวนการวัดประเมินในแต่ละรอบการ
ประเมิน 

๑. เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักของ ITA 
๒. เน้นย้ าให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยรักษาระเบียบวินัย โดยเฉพาะการจัดการขยะและ
เศษอาหาร เพื่อป้องกันการรบกวนของลิง หนูและเช้ือโรค 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. สนับสนุนบุคลากรที่ดี มีความพร้อมให้เข้ามาท าหน้าที่บริหารจัดการงานของ
มหาวิทยาลัยแทนระบบอุปถัมภ์ 

๑. ก าหนดมาตรการให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารงาน(มีความรู้คู่คุณธรรม และด าเนินงานโดยมีเหตุผล มีความ
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี) 
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ตารางท่ี ๑๗ : สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 

Key Indicator ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
เชิงปริมาณ 
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 1 3 

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 1 3 

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 11 1 

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - 5 

จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าด าเนินโครงการ 34 31 

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา - 22 

จ านวนภาคีเครือข่าย 1. อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี
3. รพสต. หนองพนัจันทร์ อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ี
4. โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูจ านวน 
150 โรงเรียน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุมน์ 
6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 
8. บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 
9. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัด
ราชบุร ี
10. รพสต. หนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ี

1. โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู
จ านวน 150 โรงเรียน 
2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
3. กองพลพัฒนาท่ี 1 ค่ายศรีสุรยิวงศ์ 
4. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราช อาณาจักร จังหวดัราชบุร ี
5. อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี
7. รพสต. บ้านเขาผึ้ง ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุร ี
8. องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร อ.จอม
บึง จ.ราชบุรี และองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุร ี
9. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก อ.
เมือง จ.ราชบุร ี
10. มหาวิทยาลยัศิลปากร 
11. องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุมน์ 
12. มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
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Key Indicator ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
13. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร 
14. สถานประกอบการในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
15. หมู่บ้านเขาลอย ต.ดอนตะโก อ.เมือง 
จ.ราชบุร ี
16. ชมรมเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ
ภาคตะวันตก 
17. กรมสวสัดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ราชบุร ี
18. รพสต. บ้านเขาผึ้ง ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี
19 องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี และองค์การบรหิารส่วน
ต าบลดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุร ี
20. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก อ.
เมือง จ.ราชบุร ี

จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ที่ประสบความส าเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 

1 ราย 1 ราย 

จ านวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

2 เรื่อง 4 เรื่อง 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

136 คน ไม่มีการสอบบรรจ ุ

ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 2 2 

จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

6 หลักสูตร หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
1. สาธารณสุขศาสตร ์
2. การส่งเสริมและดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

น าเสนอระดับชาติ 30 เรื่อง 
ลงวารสารวิจัย 7 เรื่อง 

น าเสนอระดับชาติ 37 เรื่อง 
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Key Indicator ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ 

  

จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

- ผลงานท่ีเป็นทรัพยส์ินทางปัญญา  จ านวน 
216 ช้ินงาน 

- ผลงานท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์อยา่งเป็น
รูปธรรม 48 ช้ินงาน 

- ผลงานท่ีเป็นทรัพยส์ินทางปัญญา  191 
ช้ินงาน 

- ผลงานท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 50 ช้ินงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 555 602 

จ านวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย 4 8 

เชิงคุณภาพ 
กระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น - - รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการเพิ่มข้ึนต่อปี ร้อยละ 5 : N/A 
กระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู - - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 : N/A 
- นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ร้อยละ 32 

กระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา - - ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉล่ียของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทางความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ Toeic (คะแนน 500) 
ร้อยละ 20 : N/A 
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Key Indicator ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
กระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - 
กระบวนการสร้างคุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบาย - - 
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ตารางท่ี ๑๘ : สรุปนวัตกรรมชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 นวัตกรรมเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

(Product Innovation) 
นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ - - - 
การพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม - - - 
การพัฒนาท้องถิ่นด้านส่ิงแวดล้อม - - - 
การพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา - - - 
การพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ - - - 
การผลิตครู - - - 
การพัฒนาครู (บัณฑิตครูของราชภัฏ) - - - 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะ
อ่ืนๆนอกจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 

- - - 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) - - - 
 


