แผนกลยุทธ์พฒ
ั นาคณะ 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

(ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)
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เทคโนโลยี
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ส่วนที่ 1 หลักการและกรอบในการวางแผนกลยุทธ์
หลักการและกรอบในการวางแผนกลยุทธ์
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ความสอดคล้องระหว่างกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) และแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ภาคผนวก ข ความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ภาคผนวก ค ความสอดคล้องระหว่าง ปณิธาน และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ภาคผนวก ง ความสอดคล้องความสอดคล้อง ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนการศึกษาแห่งชาติ (20 ปี)
แผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี, แผนงานในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯระยะ 20 ปี (2560-2579), การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (Reprofiling)
ระยะ 15 ปี (2560-2574) แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) และแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ภาคผนวก จ โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคผนวก ฉ เกณฑ์การประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) กาหนดขึ้นภายใต้
บริบทและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภ าคอาเซียน และสังคมโลก อัน มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาคน และการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการภายใต้
กรอบแผน 6 แผน ได้ แก่ 1) ยุ ทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 2) แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3) แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560- 2579
4) แผนพั ฒ นาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 5) แผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพื่อการพั ฒนาท้ องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560-2579) และ 6) แผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ฯ ครั้งนี้ คณะให้ ทุกภาคส่ วนได้มีส่ วนร่วม เริ่มจากฝ่ ายบริหารของคณะในการกาหนดนโยบายในการ
บริหารงาน เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
(ฉบั บปรั บปรุ งครั้ งที่ 1) และตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นงาน ซึ่ งประกอบด้ วย คณบดี รองคณบดี หั วหน้ า
สานักงาน ประธานสาขาวิชา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อร่วมจัดทา (ร่าง)
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากนั้นได้
นา (ร่าง) แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
พิจารณา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และนาเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณา ให้ ข้อเสนอแนะและให้ความเห็ นชอบ โดยคณะกรรมการมี มติพิจารณา
เห็นชอบแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น สานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวม
ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจากทุ กภาคส่ วนประมวลรวมไว้ในแผนกลยุท ธ์ฯ ฉบั บนี้ เพื่ อเสนอต่ อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ตามมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ซึ่งแผนกลยุทธ์ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 1 ฉบับนี้ จะเป็นแผนที่จะนาไปใช้สาหรับปีการศึกษา 2561
และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1) ฉบับนี้ประกอบด้วยการปรับปรุง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการหรือโครงการ โดย
สรุป แผนฯปรั บ ปรุงครั้งที่ 1 นี้ ยั งคง 6 ประเด็นยุท ธศาสตร์ มี 17 เป้ าประสงค์ เชิงยุท ธศาสตร์, 33
ตัวชี้วัด และ 32 กลยุทธ์
(เดิ ม มี 6 ประเด็นยุ ท ธศาสตร์ , 28 ตัว ชี้วัด ภายใต้ยุท ธศาสตร์ , 30 กลยุท ธ์ และ 77 ตัว ชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์)

ข
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ น คณะที่มีคุณ ภาพในการผลิตบัณ ฑิ ตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิช าการ
งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและท้องถิ่น
พันธกิจ (Mission)
1. จั ดการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒ นาบัณ ฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการในการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ ต่อท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อให้ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึงบทบาท
ของวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของท้องถิ่น ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
(4 เป้าประสงค์/ 5 ตัวชี้วัด/ 5 กลยุทธ์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครู
(2 เป้าประสงค์/ 3 ตัวชี้วัด/ 3 กลยุทธ์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
(5 เป้าประสงค์/ 10 ตัวชี้วัด/ 9 กลยุทธ์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
(1 เป้าประสงค์/ 5 ตัวชี้วัด/ 6 กลยุทธ์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(2 เป้าประสงค์/ 2 ตัวชี้วัด/ 2 กลยุทธ์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
(3 เป้าประสงค์/ 8 ตัวชี้วัด/ 7 กลยุทธ์)

ค
ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธสาสตร์

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

เป็นคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและท้องถิ่น
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและ
พัฒนาครู

G : 1-1 พัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
G : 1-2 พัฒนาท้องถิ่น ผ่านงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมศาสนา และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
G : 1-3 พัฒนาท้องถิ่น ผ่านการสืบสาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
G : 1-4 พัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม

G : 2-1 บัณฑิตวิชาชีพครูมีคุณภาพตาม
นโยบายรัฐบาลและมาตรฐานวิชาชีพ
G: 2-2 โรงเรียนในพื้นที่รบั ผิดชอบได้รับ
การพัฒนาทาให้แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน

KPI : 1 จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
หรือ วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดราชบุรี
และสมุทรสงคราม ได้รับการพัฒนา
มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึ้น
KPI : 2 รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการเพิม่ ขึ้นต่อปี
KPI : 3 จานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
KPI : 4 จานวนโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
KPI : 5 จานวนหน่วยงานภายใน

S1 พัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
จังหวัดราชบุรีและ สมุทรสงคราม
S2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครัวเรือน
เป้าหมายใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการแก้ไขปัญหาความยากจน
S3 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่
พัฒนา และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
S4 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
S5 เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
เพื่อเป็นต้นแบบแก่ชุมชนท้องถิ่น

KPI : 1 ร้อยละของบัณฑิตวิชาชีพครูที่
สอบผ่านมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
KPI : 2 ร้อยละความ สามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทางความ สามารถทางภาษาอังกฤษ
TOEIC 450 /CEFR ระดับ B1
KPI : 3 จานวนโรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา
S1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
สมรรถนะสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์
4.0
S2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตร์ด้านการ ใช้ภาษาอังกฤษ
S3 ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
โรงเรียนในพื้นที่รบั ผิดชอบ

3 : ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

G : 3-1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็น
และทางานเป็น
G : 3-2 มีแหล่งเรียนรู้ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
G : 3-3 มีหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรระยะสั้น
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
G : 3-4 อาจารย์จัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning เพื่อ
ยกระดับการศึกษา
G : 3-5 ผู้บริหารทุกระดับ ทัง้ ระดับสาขาวิชาคณะ และมหาวิท-

G : 4-1 มหาวิทยาลัยมีระบบ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ที่เข้มแข็ง

KPI : 1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็น และทางานเป็น
KPI : 2 จานวนแหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
KPI : 3 จานวนของหลักสูตรใหม่ที่มมี าตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองกับความต้องการ
KPI : 4 จานวนของหลักสูตรปรับปรุงที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. ทีส่ อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองกับความต้องการ
KPI : 5 จานวนหลักสูตรระยะสั้นทีม่ ีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่ม บุคคลต่าง ๆ
และหน่วยงานต่าง ๆ
KPI : 6 ร้อยละของอาจารย์ผสู้ อนทั้งมหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning
KPI : 7 จานวนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ที่มีคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
KPI : 8 จานวนอาจารย์ที่สอนแบบ Meta Active Learning ดีเด่น
KPI : 9 จานวนผลงานของการปฏิบัตงิ านที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ
Meta Active Learning

S1 กาหนดให้กองพัฒนานักศึกษาคณะ และสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามเป้าประสงค์
S2 จัดสรรงบประมาณและร่วมทาโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
S3 ขับเคลื่อนผลักดันให้ประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาให้สร้างหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองกับความต้องการ
S4 สารวจความต้องการของบุคคลและหน่วยงานเพื่อนามาสร้างหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและตรงกับความต้องการ
S5 พัฒนาอาจารย์และเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning
S6 กากับติดตามให้คณะและสาขาวิชารายงานผล PLC เสนอสภามหาวิทยาลัย
S7 ให้คณะเสนออาจารย์ผสู้ อน Meta Active Learning ทุกปีการศึกษา
S8 จัดให้มีการเทียบระดับมาตรฐานระหว่างคณะเพื่อหาผลงานการปฏิบัติที่ดี
S9 กาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมวง PLC ในประเด็นการพัฒนางานวิชาการ และให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะ

5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
G : 5-1 มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและบริหารจัดการ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
G : 5-2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

KPI : 1 จานวนการใช้ประโยชน์เชิง
ประจักษ์หรือเชิงพาณิชย์จาก
ผลงานวิจัย เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม
KPI : 2 จานวนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน วิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
KPI : 3 จานวนการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
KPI : 4 จานวนผลงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาค และประเทศ
KPI : 5 ร้อยละของจานวนนักวิจัย

KPI : 1 ร้อยละของความสาเร็จ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และ/หรือระบบฐานข้อมูลที่
ทันสมัย
KPI : 2 จานวนนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดิจิทัล

S1 พัฒนา ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลทีท่ ันสมัย
S2 ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบดิจิทลั

S1 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย การสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก
S2 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
S3 สร้างกลไกในการเพิ่มจานวนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
S4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศ
S5 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
S6 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)

6 : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
G : 6-1 มหาวิทยาลัยธรรมาภิบาล
G : 6-2 มีระบบบริหารการเงินและ
งบประมาณที่ดี
G : 6-3 งานโครงสร้างพื้นฐานด้าน
กายภาพอยู่ในเกณฑ์ทเี่ หมาะสม
KPI : 1 ร้อยละของผูบ้ ริหารที่สง่ รายงานการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุก 6 เดือน
KPI : 2 ร้อยละของคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
KPI : 3 ร้อยละความ พึงพอใจของผูร้ ับบริการ
KPI : 4 ร้อยละของหน่วยงานที่ดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
KPI : 5 ร้อยละของหน่วยงานที่ดาเนินการ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
และแผนการจัดหาพัสดุ
KPI : 6 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้
มหาวิทยาลัยต่อปี
KPI : 7 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม
KPI : 8 ร้อยละของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานโครงสร้าง
S1 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหลักธรร
มาภิบาล
S2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้
เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล
S3 พัฒนาระบบ การให้บริการสาหรับบุคคล
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
S4 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
S5 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและ
แผนการจัดหาพัสดุ
S6 พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณ
S7 พัฒนาระบบและกลไกงานโครงสร้างด้าน

ง

ส่วนที่ 1
หลักการและกรอบในการวางแผนกลยุทธ์
1. หลักการและกรอบในการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1) นี้ กาหนดขึ้นภายใต้บริบทและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน
และสังคมโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาคน และการพัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนินการภายใต้กรอบแผนกล
ยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งแผนกลยุทธ์
พัฒนา ฯ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 แผนพัฒนา
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560-2579) โดยนาไปสู่การพิจารณากาหนด
เป้าหมายการพัฒนาคณะ และแนวทางการขับเคลื่อนคณะให้ไปสู่เป้าหมายตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด อันจะ
เกิดประโยชน์ โดยตรงต่อนั กเรีย น นั ก ศึกษา และผู้ รั บ บริการโดยเฉพาะชุม ชนท้ องถิ่น สาระส าคัญ และ
ประเด็นความเชื่อมโยง มีดังนี้
กรอบหลักในการดาเนินการ
1) แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579
5) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
6) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ปัจจัยเชื่อมโยงในการวิเคราะห์
1 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของคณะ
2. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ของ สกอ และ ก.พ.ร.
3. สภาพแวดล้อมในมิติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการ

เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์
ของกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ
1..........................................................................
2...................................................................
3...................................................................

นาสู่ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตามยุทธศาสตร์
ของกลยุทธ์พัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผลกระทบต่อ นักเรียน
นักศึกษา ผู้รับบริการ
และชุมชนในท้องถิ่น

การดาเนินงานของคณะ และหน่วยงานภายในคณะฯ
แผนภาพ : ความเชื่อมโยงในการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-2564
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
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2. สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทย มีความมั่ น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพั ฒ นาตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีเป้าหมายการพัฒ นาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลาย มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาค ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
เพื่อให้ป ระเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒ นาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมาย การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทาให้
ประเทศไทย มีความมั่น คงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการ พัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไก
ที่สาคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับ
ฐานรายได้ของ ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทย
ได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์
สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรม ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา
ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จะมุ่ งเน้ น การสร้ างสมดุ ล ระหว่ างการพั ฒ นา ความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3. สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็ น การแปลงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี สู่ การปฏิ บั ติ อ ย่างเป็ น รูป ธรรม เพื่ อ เตรียมความพร้อ มและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้ เป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
หลักการ :
1) น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณา
การบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
2) คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการ
3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้
เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒ นาในทุกระดับควบคู่กับการพัฒ นากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพแข่งขันได้ ยั่งยืน
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
5) เพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการ ในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่
ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น
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ยุทธศาสตร์ :
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุ ทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

4. สาระสาคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับ
นี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
หลักการ :
1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อพั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น พลเมืองดี มีคุ ณ ลั กษณะ ทัก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ องกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง
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ยุทธศาสตร์ :
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

5. สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
และสังคมโลก อานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กับทิ ศทางการพั ฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่สาคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถกาหนดเป็นสาระสาคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ” หมายถึ ง มี อ าชี พ มี ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ในการ
ดารงชีวิต “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
เป้าหมายหลัก :
1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2) กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ :
1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. สาระสาคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579)
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ พั ฒ นาประชาชนในท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณ์ ทั ก ษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น
3) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาชุมชนท้องถิ่นก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายใน
ท้องถิ่นลดลง
ยุทธศาสตร์ :
1) การพัฒนาท้องถิ่น
2) การผลิตและพัฒนาครู
3). การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 2
บริบทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ข้อมูลพื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2547 ซึ่งมีประวัติความเป็นมา ดังนี้
พ.ศ. 2518 ก่อตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญั ติวิทยาลั ยครู พ.ศ.2518 โดยพัฒ นามาจากหมวดวิช า 9
หมวดวิชา ดังนี้ หมวดวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พลศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถศึกษาและอุตสาหกรรม และหมวดวิชาต่างๆ เปลี่ยนสถานะไปเป็นภาควิช า
โดยเปิดสอนเฉพาะปริญญาทางการศึกษาเท่านั้น
พ.ศ. 2528 เปิดสอนระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของสภา
การฝึกหัดครู พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2534 เปิ ด สอนนั ก ศึ ก ษาคุ รุ ท ายาทสายมั ธ ยมศึ ก ษา ในโปรแกรมวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์ (สาขาก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์)
พ.ศ. 2535 เปิดสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายประถมศึกษา ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
พ .ศ. 2538 เปลี่ ย น จากภ าควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเท คโนโลยี
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542 ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งบริ ห ารจากภาควิ ช าเป็ น โปรแกรมวิ ช า และได้ ร วมศู น ย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาอยู่ภายใต้การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547 มีสถานภาพเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษานอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยโดยได้เปิด
สอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปิดหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์ (วท.บ.) เนื่องจากมีจานวนนักศึกษาไม่ถึง 10 คน
พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเปิดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2553
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) ในภาคเรียน
ที่ 2/2554 เนื่องจากมีจานวนนักศึกษาน้อย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติจากให้ย้ายนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ไปสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วท.บ.)
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิตสาขาวิช า
สัตวศาสตร์แทนหลักสูตรเกษตรศาสตร์โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2555
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พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.)
โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2555
พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.)
โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2556
พ.ศ.2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรจานวน 9 หลักสูตร คือ
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยี
ไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรชีววิทยา
พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ และดาเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
จานวน 5 หลั กสู ตร คื อ หลั กสู ตรคณิ ตศาสตร์ หลั กสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลั กสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรฟิสิกส์
ปั จ จุ บั น คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เปิ ด การเรีย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 9
หลั ก สู ต ร จ าแนกเป็ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จ านวน 5 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตร
วิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต จ านวน 4 หลั ก สู ตร ได้ แก่ สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมีบุคลากรทั้งหมด จานวน 76 คน จาแนกเป็น บุคลากรสายวิชาการ
64 คน และบุ คลากรสายสนั บ สนุ น 12 ค น นั กศึ ก ษ าระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี ทั้ งห ม ด 1,227 ค น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ การประเมินตัวชี้วัดจากหน่ว ยงานภายนอก โดยผลการประเมิน
ตัวชี้วัด สกอ.ประจาปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับดี
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
เมื่ อวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมขององค์ กรทั้ งปั จจั ยภายใน และปั จจั ยภายนอก จ าแนกตามภารกิ จหลั ก
5 ด้าน โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน
ปัจจัยภายใน (ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและศั ก ยภาพที่ 1. อัตราส่วนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อ
หลากหลายศาสตร์และสอดคล้องกับหลักสูตร
อาจารย์ประจาทั้งหมดน้อย
2. มี ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ กต์ 2. จ านวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการไม่ เ พี ย งพอต่ อ
ศูนย์ เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อฯ และศู นย์ ตรวจสอบสิ นค้าเกษตรฯ ปริมาณภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น
ศูนย์สะเต็มศึกษา คลินิกเทคโนโลยี
3.ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนยังไม่มีความทันสมัย
3. อาจารย์ของคณะ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาด้วยความเมตตา 4. ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ของนั ก ศึ ก ษา ไม่
ทาให้นักศึกษามีขวัญกาลังใจในการศึกษาหาความรู้ เอื้อต่อ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทาให้เป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างบั ณฑิตที่มีคุณภาพเป็ นที่เชื่อมั่นและยอมรับของ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สังคม
5. งบประมานสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
4. มี ธ รรมชาติ ภู มิ ทั ศ น์ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ นักศึกษายังมีความจากัด ค่าวัสดุรายหัวที่รัฐบาลจัด
การเรียนรู้
ให้ เป็ น อั ต ราเดิ ม แ ล ะม ห าวิ ท ย าลั ย ก าห น ด
5. หลั ก สู ต รมี ค วามหลากหลายในแต่ ล ะศาสตร์ ท าให้ ค่ า ลงทะเบี ย นเหมาจ่ า ยของนั ก ศึ ก ษาในอั ต ราที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด และตอบสนอง ค่อนข้างต่าเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา
ต่อความต้องการของสังคม
6. ผู้ สนใจเข้ าศึ กษาต่ อสายการศึ กษาทางครุศาสตร์
6. มีการพัฒนานักศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่าย บางสาขา (ค.บ.) มีจานวนลดลง
องค์ กรภายนอก อาทิ โรงเรี ยนในเครื อข่ ายที่ มหาวิทยาลั ย
เป็นพี่เลี้ยง วิสาหกิจชุมชน สมาคมโคเนื้อกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และบารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลศูนย์
ราชบุรี และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้
การฝึกประสบการณ์ ด้านการทางานของนักศึกษามีคุณภาพ
และเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา
7. มี ห ลั กสู ตรวิ ชาชี พครู ที่ เข้ มแข็ ง ทางด้ านคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
8. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ การจัดการ
เรียนการสอนแบบแอคทีฟเลิ นนิ่ ง (Active Learning) ที่ เน้ น
การฝึกปฏิบัติ
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ปัจจัยภายนอก (ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน)
โอกาส
อุปสรรค
1. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถาน 1. นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ประกอบการ ที่ จ ะน ามาบู ร ณาการกั บ การจั ด การเรี ย น เทคโนโลยีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์น้อย
การสอน
2. มีการแข่งขันในการรับสมัครนักศึกษาระหว่าง
2. มี น โยบายเร่ ง สร้ า งนั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ จั ย และครู มหาวิทยาลัยสูง
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพื่อ 3. นโยบายการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาโดย
รองรับ การพั ฒ นาประเทศอย่ างมั่น คงและนาพาประเทศ ส่ งเสริม ให้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาหลายรู ป แบบทั้ งใน
ไทยเข้าสู่ ร ะบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และ ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
นวัตกรรมใหม่
ทางเลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ จ านวนนั ก ศึ ก ษาบาง
3. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมสนับสนุน สาขาวิชามีจานวนน้อยลง
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า เช่ น ทุ น 4. ประชากรวั ย เรี ย นมี จ านวนลดลง ส่ ง ผลให้
ครูพันธุ์บึง ทุนอัญมณี ทุน คสม. ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลดลง
4. มหาวิท ยาลั ย สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 5. ค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน/
มิเดีย ช่วยในการเรียนการสอน
เยาวชน เปลี่ยนแปลงไป บางส่วนอาจไม่สอดรับกับ
5. นโยบายพัฒนาระบบการเข้าศึกษาในอุดมศึกษา ระบบ คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพลเมืองไทยที่จะ
การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายในทุกกลุ่มวัยและการสาเร็จ เป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติในอนาคต
การศึกษา ทาให้มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 6. สภาพเศรษฐกิ จและสั งคม ที่ ยังไม่ดี เท่ าที่ ค วร
แบบสะสมหน่ ว ยกิ ต รวมถึ งการถ่ ายโอนหน่ ว ยกิ ต ระบบ ส่งผลต่อความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เทียบโอนหน่วยกิตและเทียบโอนประสบการณ์การทางาน
7. เท ค โน โล ยี เป ลี่ ย น แ ป ล งโล ก (disruption
technologies) มีผลกระทบต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนที่ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างกัน
มาก
8. นโยบายพัฒนาระบบการเข้าศึกษาในอุดมศึกษา
(TCAS) ทาให้ผู้เรียนเกิดความสับสนกับข้อมูลที่ได้รับ
ส่งผลให้จานวนนักศึกษาลดลง
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ด้านการวิจัย
ปัจจัยภายใน (ด้านการวิจัย)
จุดแข็ง
1. คณะมีการส่งเสริมในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
2. คณะมี การสนั บสนุ นและส่ งเสริ ม การด าเนิ นงานวิ จั ย
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย
3. นั กวิจั ยของคณะมีศักยภาพและประสบการณ์ ในการท า
วิจัยและมีความร่วมมือกับหน่ วยงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับงานวิจัยที่เป็นพันธกิจหลัก
4. คณะมีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่เป็ นไปตามเกณฑ์ ฐานข้อมูลวารสารที่ สกอ. กาหนด
และมีค่าน้าหนักสูง

ปัจจัยภายนอก (ด้านการวิจัย)
โอกาส
1. มีเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติใน
การน าเสนอผลงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
และเพื่ อเสวนาทางด้ านงานวิจั ย แบบบู ร ณาการจานวน
มาก
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงระบบ
และกลไก และให้ความสาคัญกับการทาวิจัย จึงสนั บสนุน
งบประมาณต่อการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทาให้คณะมีโอกาสในการขอทุนวิจัยมากขึ้น
3. นโยบายการประกันคุณภาพระดับชาติ มีส่วนกระตุ้น
และส่งเสริมให้การบริหารงานวิจัยเป็นระบบมากขึ้น
4. มีแหล่งทุนที่หลากหลายให้ การสนั บสนุน ในการให้
อาจารย์ สร้างงานวิจัย
5. มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมทาวิจัยทั้งองค์กรของรัฐ
เอกชน และเกษตรกร เช่ น ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
ราชบุ รี ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ราชบุ รี ส านั ก งาน
สหกรณ์ จั งหวัดราชบุ รี ศู น ย์ วิจั ย และพั ฒ นาการเกษตร

จุดอ่อน
1. นักวิจัยรุ่นใหม่ขาดที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง
ที่ช่วยในการบูรณาการงานวิจัย
2. อัตราส่ วนงานวิจัยทางด้านการศึ กษามีปริมาณน้ อย
ทาให้ส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพ
3. การบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อพัฒนางานวิจัยมีน้อย
4. อาจารย์ (ค.บ.) มี ภาระงานด้ านการเรี ยนการสอน
เกิ นภาระงานขั้ นต่ า ท าให้ ไม่ สามารถด าเนิ นงานวิ จั ย
ทางด้านการศึกษา

อุปสรรค
1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นามาใช้ในการทาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. สั ญ ญาณอิ นเตอร์เน็ ต ครอบคลุ มไม่ ทั่ ว ถึง ทุ กจุ ด
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เด็ น แ ล ะ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ก า ร ท า วิ จั ย
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคม บางครั้ง
นักวิจัยอาจปรับตัวไม่ทัน
4. ไม่มีผู้ช่วยนักวิจัยประจาห้องปฏิบัติการวิจัย
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โอกาส
จั ง หวั ด ราชบุ รี ส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด ราชบุ รี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา ปราชญ์ชาวบ้าน Smart
farmer วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรอาเภอบ้านคา
เป็นต้น
6. มหาวิท ยาลั ย มี ฐ านข้ อมู ล งานวิจั ย ที่ ครอบคลุ ม ทุ ก
ศาสตร์ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลการวิจัย
7. ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการท้าทายไทยให้ทาวิจัย
แ บ บ ABC R For D ( Area Based Collaborative
Research for Development) จาก สกว. ต่ อ เนื่ อ ง 3
ระยะ จานวน 48 เดือน ทาให้มหาวิทยาลัยและนักวิจัยได้
มีโอกาสท างานวิจัย เชิงพื้น ที่เพื่ อพัฒ นาท้องถิ่น พั ฒ นา
ระบบบริห ารจั ดการงานวิจั ย เชิงพื้ น ที่ พัฒ นาศักยภาพ
นักวิจัยเชิงพื้นที่ทั้งพี่เลี้ยงนักวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่

อุปสรรค

ด้านการบริการวิชาการ
ปัจจัยภายใน (ด้านการบริการวิชาการ)
จุดแข็ง
1. คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
ทาให้สามารถนาไปใช้บริการสังคมได้หลายด้าน
2. มี ค วามสามารถด้ านการจั ด ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับ
3. มีโครงการบริการวิชาการที่นามาบูรณาการกับการเรียน
การสอนจานวนมาก
4. สาขาวิชามีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม
5. คณะมี เครื อข่ ายเพื่ อสร้ างความร่ วมมื อระหว่ างชุ มชน
ในการให้บริการวิชาการ
6. มี ระบบตรวจสอบและประเมิ น เป้ าหมายตามเกณฑ์
การประเมินของ นโยบายการประกันคุณภาพ

จุดอ่อน
1. มีโครงการบริการวิชาการจานวนมาก แต่มีการนามา
บูรณาการกับการวิจัยจานวนน้อย
2. ขาดฐานข้อมูลทางด้านการบริการวิชาการโดยเฉพาะ
เรื่องพื้นที่ และกิจกรรมที่คณะฯเคยให้บริการวิชาการ
3. การสารวจความต้องการในการบริการวิชาการยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย
4. การจัดการองค์ความรู้สู่สาธารณชนมีจานวนน้อย
5. การบริการวิชาการส่วนใหญ่จัดในไตรมาสที่ 4 ทาให้
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์รายไตรมาส
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ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริการวิชาการ)
โอกาส
1. มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
หน่วยงานภายนอกสถาบัน
2. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเอื้ออานวยต่อการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
3. หน่ ว ยงานภายนอกให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานบริการวิชาการ เช่น สพฐ.
4. นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ตั ว ก าหนดทิ ศ
ทางการบริการวิชาการ
5. ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนา
6. มีนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่
12 (พ.ศ. 2560-2564)
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
ของรัฐบาล กาหนดจุดเน้นในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเครือข่าย
การทางานเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และเกิดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ทั้งในด้านวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุปสรรค
1. ผู้รับบริการไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในโครงการ
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจหรือต้อง
ประกอบอาชีพ
2. แน วท างขอ งม ห าวิ ท ยาลั ย ใน การบ ริ ห าร
งบประมาณสาหรับการบริการวิชาการไม่เอื้อต่อการ
สนับสนุนงานวิจัยที่ต่อยอดจากการบริการวิชาการ
3. รู ป แบบการจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปัจจัยภายใน (ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
จุดแข็ง
1. คณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจและร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม
2. มีการวางแผนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
3. มีลานวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม
4. มี ร ะบบและกลไกในการขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
5. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อยู่ในระดับดีมาก อย่างต่อเนื่อง
7. นักศึกษาของคณะมีศักยภาพด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
นาเสนอต่อสาธารณะชนได้

จุดอ่อน
1. คณะฯ จัดสรรงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมไม่
เพียงพอต่อภารกิจทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. คณะยั ง ไม่ มี ก ารจั ด การความรู้ ด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของคณะ
3. การเชื่ อ มโยงงานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมระหว่ า ง
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยยังมีน้อย
4. คณะยังขาดประสบการณ์ในการทาแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice)
5. นักศึกษาและบุคลากรในคณะให้ความสาคัญกับ
งานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมค่อนข้างน้อย

ปัจจัยภายนอก (ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
โอกาส
อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่เอื้อให้ทาแนวปฏิบัติที่ 1. เกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณ ภาพด้านศิล ปะ
เป็ น เลิ ศ (Best Practice) ในด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม รวมถึ ง และวัฒนธรรมเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
การเที ย บเคี ย งมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น (Benchmark) และ เป็นไปได้ยาก
สามารถยกระดับมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 2. งบประมาณในการจัด สรรให้ กั บ งานท านุ บ ารุ ง
2. มหาวิท ยาลั ย มี งานวิจั ย ที่ ส่ งเสริ มด้ านภู มิ ปัญ ญาและ ศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยมีน้อย
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3. พื้ น ที่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ย งมี ห ลากหลายวั ฒ นธรรม
สามารถสร้ า งกิ จ กรรมทางด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้
โดดเด่นได้
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ด้านการบริหารจัดการคณะ
ปัจจัยภายใน (ด้านการบริหารจัดการคณะ)
จุดแข็ง
1. มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ ความส าคัญ กับ
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการ
แบบกระจายอ านาจและมี ส่ ว นร่ ว ม (ธรรมาภิ บ าล 10
ประการ)
4. คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการส่ งเสริม และ
สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในด้านการสอน
และการปฏิบัติงานสูงขึ้น
5. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ระบวนการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท าผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีแผนการ
จัดการในการจัดหารายได้เข้าสู่คณะที่ชัดเจน
2. อัตรากาลังของบุคลากรบางส่วนไม่สมดุลกับภาระ
งาน
3. บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจทางด้านระเบียบ
พัสดุ ไม่ชัดเจน
4. บุคลากรบางส่วนมีทักษะทางภาษาต่างประเทศ
น้อย
5. สถานภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บางส่วนยังไม่มั่นคง

ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริหารจัดการคณะ)
โอกาส
อุปสรรค
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการยอมรับจาก 1. การจัดสรรงบประมาณมีอย่างจากัดไม่เพียงพอ
ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น
2. ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การยั ง ไม่
2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนทุนการศึกษาทุกหลักสูตรให้ สมบูรณ์
สามารถกู้ได้ทั้ง กยศ. และ กรอ.
3. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับนักศึกษาบ่อยครั้ง
3. ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ทาให้จานวนนักศึกษาน้อยลง
และเทคโนโลยีจานวนมากขึ้น
4. ความเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
5. มีช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศง่ายขึ้น ส่งผลให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับนี้ เป็นไปตาม
บทบาทและภาระหน้าที่ ในมาตรา 7 ความว่า “ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และสอดรับกับแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 สาระสาคัญประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดมีดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนให้มีคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และด้าน
การศึกษาให้ มีความรู้ ความเชี่ย วชาญในการปฏิบัติงาน มีคุณ ธรรมจริยธรรม ใฝ่ ดี ใฝ่รู้ สู้ งาน ให้ บริการ
วิชาการ และวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
ใฝ่ดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ใฝ่รู้ : ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สู้งาน : ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีน้าใจ จิตอาสา

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นที่ภาค
ตะวันตก
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เป็นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
1. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ครูพันธุ์บึง

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ งานวิจัย
และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ างและพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้ านการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. วิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒ นาองค์ความรู้ บูรณาการในการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ ต่อท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อให้ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึงบทบาทของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมของท้องถิ่นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
เพื่ อให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดาเนินการได้บรรลุตามปณิ ธานและวิสัยทัศน์ที่
กาหนดจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย
ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 1-1 พัฒนา
ท้องถิ่นด้าน
เศรษฐกิจ และ
สังคม โดยการบูร
ณาการพันธกิจ
สัมพันธ์

G : 1-2 พัฒนา
ท้องถิ่น ผ่านงาน
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

G: 1-3 พัฒนา
ท้องถิ่น ผ่านการ
สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
G : 1-4พัฒนา
ท้องถิ่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2562
2563
2564
2565
KPI : 1 จานวน
2
2
2
2
S1 พัฒนามูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หรือ วิสาหกิจชุมชน
/ปี
/ปี
/ปี
/ปี
ของจังหวัดราชบุรี
ของจังหวัดราชบุรี และ
และ สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ได้รับ
การพัฒนามูลค่า
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
KPI : 2 รายได้ของ
ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 S2 ส่งเสริม
ประชาชนที่เข้าร่วม
สนับสนุน ให้
โครงการ เพิ่มขึ้นต่อปี
ครัวเรือนเป้าหมาย
ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
KPI : 3 จานวน
4
6
8
10
S3 อนุรักษ์ สืบ
โครงการทานุบารุง
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สาน ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
เผยแพร่ พัฒนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทานุบารุง
ระดับคณะและระดับ
ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชา
ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

KPI : 4 จานวน
2
2
2
2
โครงการ อัน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
เนื่องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่
รับผิดชอบของคณะ
KPI : 5 จานวน
3
5
7
9
หน่วยงานภายในคณะที่ หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรม

มาตรการหรือ
โครงการ
1) โครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ใน
จังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม

2) โครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน
ในท้องถิ่น

3) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์ สืบ
สาน เผยแพร่ พัฒนา
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4) โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

S4 สืบสานโครงการ 5) โครงการอัน
อันเนื่องมาจาก
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
พระราชดาริในพื้นที่
รับผิดชอบของคณะ
S5 เข้าร่วมโครงการ 6) โครงการสานักงาน
สานักงานสีเขียว สีเขียว
เพื่อเป็นต้นแบบแก่ 7) โครงการพัฒนา
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
2565

กลยุทธ์
ชุมชนท้องถิ่น

มาตรการหรือ
โครงการ
พื้นที่พุทธอุทยานธัม
รัตคูหาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 2-1 บัณฑิต
วิชาชีพครูมี
คุณภาพตาม
นโยบายรัฐบาล
และมาตรฐาน
วิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2562 2563 2564
2565
KPI : 1 ร้อยละของ
(-)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S1 ผลิตครูตาม
บัณฑิตวิชาชีพครูที่สอบ (ยังไม่มีการ 85
90
95
มาตรฐานวิชาชีพ
ผ่านมาตรฐานการ
สอบ)
และมีสมรรถนะ
ประกอบวิชาชีพ
สอดรับกับ
นโยบายไทยแลนด์
4.0
ตัวชี้วัด

มาตรการหรือ
โครงการ
1) พัฒนาระบบ
การจัดการศึกษา
วิชาชีพครู
2) พัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่สอดรับกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ให้กับ
นักศึกษาวิชาชีพครู และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3) ส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ เช่น ส่งเสริม
ศักยภาพด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ/ ด้าน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ การจัดการ
เรียนเรียนรู้แบบ META
Active learning/ การ
จัดการเรียนรู้ตามแนว
STEM Education

KPI : 2 ร้อยละความ
สามารถด้านการใช้ภาษา
อังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทางความ
สามารถทางภาษาอังกฤษ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20
25
30

ร้อยละ S2 พัฒนาศักยภาพ 4) โครงการพัฒนา
35
นักศึกษาหลักสูตร ความรู้ ทักษะ
ครุศาสตร์ด้านการ ภาษาอังกฤษใน
ใช้ภาษาอังกฤษ
ศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 2563 2564
2565

มาตรการหรือ
โครงการ

กลยุทธ์

TOEIC 450 /CEFR ระดับ B1

G: 2-2 โรงเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการพัฒนา
ทาให้แหล่งฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

KPI : 3 จานวนโรงเรียน
ที่ได้รับการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา

10
12
14
16
S3 ส่งเสริมความ
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ร่วมมือในการ
พัฒนาโรงเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบ

5) โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้วยระบบ Coaching
and Mentoring
/STEM Education
(มหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง)
6) โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ของเยาวชนในเขต
พื้นที่ภาคตะวันตก
(เขตพืน้ ที่ชายแดนไทยเมียนมาร์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2562
2563
2564
2565
KPI : 1 ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S1 กาหนดให้คณะ
นักศึกษาที่มี
75
80
85
90
และสาขาวิชา
คุณลักษณะซื่อสัตย์
พัฒนานักศึกษาทั้ง
อดทน คิดเป็น และ
ด้านวิชาการและ
ทางานเป็น
ด้านกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เป้าประสงค์
G : 3-2 มีแหล่ง
KPI : 2 จานวนแหล่ง
5
10
15
20
S2 จัดสรร
เรียนรู้ให้เอื้อต่อ เรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการ
แหล่ง
แหล่ง
แหล่ง
แหล่ง งบประมาณและ
การเรียนรู้ตลอด เรียนรูต้ ลอดชีวิตทั้ง
ร่วมทาโครงการ
ชีวิต
ภายในและภายนอก
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
G : 3-3 มีหลักสูตร KPI : 3 จานวนของ
1
1
1
1
S3 ขับเคลื่อน
ใหม่ หลักสูตร
หลักสูตรใหม่ที่มี
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร ผลักดันให้
ปรับปรุง และ
มาตรฐานตามเกณฑ์
ประธานสาขาวิชา
หลักสูตรระยะสั้น ของ สกอ. และ
และคณะ
ที่สอดคล้องกับการ สอดคล้องกับการ
กรรมการบริหาร
เปลี่ยนแปลงและ เปลี่ยนแปลงและ
สาขาวิชาให้สร้าง
ตอบสนองความ ตอบสนองกับความ
หลักสูตรใหม่และ
ต้องการของท้องถิ่น ต้องการ
ปรับปรุงหลักสูตร
และประเทศชาติ KPI : 4 จานวนของ
ให้สอดคล้องกับ
2
2
3
3
หลักสูตรปรับปรุงที่มี หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร การเปลีย่ นแปลง
และตอบสนองกับ
คุณภาพตามเกณฑ์ของ
ความต้องการ
สกอ. ที่สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงและ
ตอบสนองกับความ
ต้องการ
KPI : 5 จานวน
2
4
6
8
S4 สารวจความ
หลักสูตรระยะสั้นที่มี หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร ต้องการของบุคคล
คุณภาพตอบสนอง
และหน่วยงานเพื่อ
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 3-1 บัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีความ
ซื่อสัตย์ อดทน คิด
เป็น และทางาน
เป็น

ตัวชี้วัด

มาตรการหรือ
โครงการ
1) โครงการ
พัฒนานักศึกษาของ
คณะและสาขาวิชา

2) โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในคณะ
3) โครงการ
พัฒนาร่วมกับแหล่ง
เรียนรูภ้ ายนอก
4) โครงการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่
ให้มีคุณภาพ
5) โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพ

6) โครงการสร้าง
หลักสูตรระยะสั้นที่
มีคุณภาพและตรง
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
2565

ความต้องการของกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ และ
หน่วยงานต่าง ๆ
G : 3-4 อาจารย์
จัดการเรียนรู้แบบ
Meta Active
Learning เพื่อ
ยกระดับ
การศึกษา

KPI : 6 ร้อยละของ
อาจารย์ผู้สอนทั้งคณะ
จัดการเรียนรู้แบบ
Meta Active
Learning
KPI : 7 จานวนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)
ที่มีคุณภาพภายใน
คณะ

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

2
ชุมชน

3
ชุมชน

4
ชุมชน

2
คน

4
คน

6
คน

1
ผลงาน

2
ผลงาน

3
ผลงาน

KPI : 10 ร้อยละของ
75
ผู้บริหารตั้งแต่สาขาวิชา ร้อยละ
และคณะ มีภาวะผู้นา
ในการพัฒนางาน
วิชาการให้เข้มแข็ง

80
ร้อยละ

85
ร้อยละ

KPI : 8 จานวน
อาจารย์ที่สอนแบบ
Meta Active
Learning ดีเด่น
KPI : 9 จานวนผลงาน
ของการปฏิบัติงานที่ดี
ในการจัดการเรียนรู้
แบบ Meta Active
Learning
G : 3-5 ผู้บริหาร
ทุกระดับ ทั้งระดับ
สาขาวิชาและคณะ
มีภาวะผู้นาเพื่อ
พัฒนางานวิชาการ
ให้เข้มแข็ง

กลยุทธ์

นามาสร้าง
หลักสูตรที่มี
คุณภาพและตรง
กับความต้องการ
ร้อยละ S5 พัฒนาอาจารย์
95
และเพิ่มพูนทักษะ
การจัดการเรียนรู้
แบบ Meta
Active Learning
5
S6 กากับติดตาม
ชุมชน ให้คณะและ
สาขาวิชารายงาน
ผล PLC เสนอ
สภามหาวิทยาลัย
8
S7 คณะเสนอ
คน อาจารย์ผู้สอน
Meta Active
Learning ทุกปี
การศึกษา
4
S8 จัดให้มีการ
ผลงาน เทียบระดับ
มาตรฐานระหว่าง
คณะเพื่อหา
ผลงาน การปฏิบัติ
ที่ดี
90
S9 กาหนดให้
ร้อยละ ผู้บริหารทุกระดับ
เข้าร่วมวง PLC
ในประเด็นการ
พัฒนางาน
วิชาการ และให้
ทุกคนเข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ภาวะผู้นาเพื่อ
พัฒนางาน
วิชาการให้เข้มแข็ง

มาตรการหรือ
โครงการ
กับความต้องการ

7) โครงการ
พัฒนาอาจารย์ให้มี
ทักษะในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Meta
Active Learning
8) โครงการ
พัฒนาวง PLC ให้มี
คุณภาพ

9) โครงการ
พิจารณาคัดเลือก
อาจารย์ผู้สอน แบบ
Meta Active
Learning
10) โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเทียบ
ระดับมาตรฐาน
ระหว่างคณะ
11) โครงการ
พัฒนาภาวะผู้นาทุก
ระดับเพื่อการพัฒนา
งานวิชาการให้
เข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 4-1
มหาวิทยาลัยมี
ระบบสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ชุมชนท้องถิ่น
ภูมิภาค และ
ประเทศที่เข้มแข็ง

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2562
2563
2564
2565
KPI : 1 จานวนการใช้
2
3
4
5
S1 ส่งเสริม
ประโยชน์เชิงประจักษ์ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สนับสนุนการทา
หรือเชิงพาณิชย์จาก
วิจัย การสร้าง
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี
เทคโนโลยี และ
หรือนวัตกรรม
นวัตกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
ภายนอก
KPI : 2 จานวนการ
40
50
60
70
S2 ส่งเสริมสนับสนุน
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง การเผยแพร่
วิจัย เทคโนโลยีและ
ผลงานวิจัย
นวัตกรรมในระดับชาติ
เทคโนโลยีและ
หรือนานาชาติ
นวัตกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
KPI : 3 จานวนการจด
1
2
3
4
S3 สร้างกลไกใน
ทะเบียนทรัพย์สินทาง ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน การเพิ่มจานวน
ปัญญาประเภทอนุ
ทะเบียนทรัพย์สิน
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ทางปัญญา

มาตรการหรือ
โครงการ
1) โครงการจัด
เวทีนาเสนอ
ผลการวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์

KPI : 4 จานวน
40
50
60
70
S4 ส่งเสริมและ
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สนับสนุนการทา
และนวัตกรรมเพื่อ
วิจัย เทคโนโลยีและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์
ชุมชน ท้องถิ่น
นวัตกรรมเพื่อ
ภูมิภาค และประเทศ
ตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาของ
มหาวิทยาลัย ชุมชน

5) โครงการ
พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการทาวิจัย
เชิงพื้นที่
6) ชุดโครงการ
วิจัยการบูรณาการ
การพัฒนาปัจจัยการ

ตัวชี้วัด

2) โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3) กาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับ
ผู้ได้รับใบอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร
4) กาหนด
ผลตอบแทนที่เกิด
จากการสร้างรายได้
จากผลงานสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
2565

กลยุทธ์
ท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ

มาตรการหรือ
โครงการ
ผลิต การสร้าง
มูลค่าเพิม่ และการ
บริหารจัดการ
การตลาดเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรด
จังหวัดราชบุรี

S5 ส่งเสริมและ
7) โครงการ 1
สนับสนุนการทา อาจารย์ 1 งานวิจัย
วิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน
KPI : 5 ร้อยละของ
จานวนนักวิจัยใหม่ที่
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
2

ร้อยละ
4

ร้อยละ
6

ร้อยละ S6 สร้างชุมชนแห่ง
8
การเรียนรู้ (PLC)
เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจ
(Inspiration) และ
พัฒนาศักยภาพ
ในการทาวิจัยให้กับ
อาจารย์

8) โครงการ
สนับสนุนการสร้าง
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ด้าน
การวิจัย/การวิจัย
เชิงพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 5-1
มหาวิทยาลัยมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อ
การศึกษาและ
บริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ
G : 5-2 พัฒนา
องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา

ตัวชี้วัด
KPI : 1 ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ/หรือ
ระบบฐานข้อมูลที่
ทันสมัย

KPI : 2 จานวน
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบดิจิทลั

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2562
2563
2564
2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S1 พัฒนา ปรับปรุง
80
85
90
95
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย

1
1
1
1
S2 ส่งเสริมและ
นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียน
การสอนใน
รูปแบบดิจิทลั

มาตรการหรือ
โครงการ
1) โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
บุคลากร
งบประมาณ ประกัน
คุณภาพ นักศึกษา
ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ
2) พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนโดยใช้
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 6-1
มหาวิทยาลัย
ธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2562
2563
2564
2565
KPI : 1 ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S1 ส่งเสริม
ผู้บริหารที่ส่งรายงาน
85
90
95
100 สนับสนุนการแสดง
การบริหารงานตาม
ความรับผิดชอบต่อ
หลักธรรมาภิบาลทุก
การบริหารงาน
6 เดือน
มหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล
KPI : 2 ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S2 พัฒนาระบบ
คะแนนผลการประเมิน 85
85
90
95
และกลไกการ
คุณธรรมและความโปร่งใส
บริหารจัดการให้
ในการดาเนินงานของ
เป็นไปตาม หลัก
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด

มาตรการหรือ
โครงการ
1) กาหนดให้การ
รายงานการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นหน้าที่หนึ่งของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2) โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
มาตรการหรือ
กลยุทธ์
โครงการ
2562
2563
2564
2565
KPI : 3 ร้อยละความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S3 พัฒนาระบบ
3) โครงการพัฒนา
พึงพอใจของผู้รับบริการ 85
90
95
95
การให้บริการสาหรับ ระบบกากับติดตาม
บุคคลภายในและ การให้บริการของ
ภายนอกคณะ
คณะ
ตัวชี้วัด

KPI : 5 ร้อยละของ
ร้อยละ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
85
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
และแผนการจัดหาพัสดุ

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ S5 ส่งเสริมสนับสนุน
100 การดาเนินงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
และแผนการจัดหา
พัสดุ

ร้อยละ S6 พัฒนาระบบ
6) โครงการพัฒนา
20
บริหารการเงินและ และปรับปรุงระเบียบ
งบประมาณ
หลักเกณฑ์ทสี่ อดคล้อง
กับบริบทมหาวิทยาลัย
7) โครงการพัฒนา
ระบบและกระบวนการ
จัดหารายได้ของคณะ
ร้อยละ
8) โครงการบริหาร
95
งบประมาณ
(วิเคราะห์ /จัดสรร /
รายงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐ
ร้อยละ S7 พัฒนาระบบ
9) โครงการ
95
และกลไกงาน
จัดระบบบริหาร
โครงสร้างด้าน
จัดการงานโครงสร้าง
กายภาพ
ด้านกายภาพ
10) โครงการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้าน
กายภาพ

G : 6-2 มีระบบ KPI : 6 ร้อยละการ
บริหารการเงินและ เพิ่มขึ้นของรายได้
งบประมาณที่ดี
คณะต่อปี

ร้อยละ
5

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

KPI : 7 ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

KPI : 8 ร้อยละของผู้มี ร้อยละ
ส่วนได้ส่วนเสียมีความ
80
พึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการงานโครงสร้าง
ทางกายภาพ

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

G : 6-3 งาน
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านกายภาพอยู่
ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม

5) กาหนดให้ทุก
หน่วยงานรายงานผล
การดาเนินงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
และแผนการจัดหาพัสดุ
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ภาคผนวก ก
ตารางแสดงความสอดคล้องกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
และแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

ภาคผนวก ข
ตารางความสอดคล้องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ภาคผนวก ค
ตารางความสอดคล้องระหว่างปณิธาน
และแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ภาคผนวก ง
ตารางความสอดคล้อง ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579),
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,
แผนการศึกษาชาติแห่งชาติ (20 ปี) พ.ศ. 2560-2574,
แผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12,
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี,
แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี
การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (Reprofiling) ระยะ 15 ปี (2560-2574)
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
และแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ภาคผนวก จ
โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคผนวก ฉ
เกณฑ์การประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี

