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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและกรอบในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 -2582) นี้  
ก าหนดขึ้นภายใต้บริบทและสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาคน และการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้กรอบแผน 5 แผน ได้แก่           
1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564)  3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579  4) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
และ 5) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579)  น าไปสู่การ
พิจารณาก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็น
รูปธรรม อันจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น  สาระส าคัญและ
ประเด็นความเช่ือมโยง มีดังนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ : ความเชื่อมโยงในการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2561-2564 
 
 
 
 

น ำสู่ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ตำมยุทธศำสตร์ 

ของกลยุทธ์พัฒนำ
มหำวิทยำลัยฯ 

กรอบหลักในการด าเนินการ 
1) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
3) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560- 2579       4)  แผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
5) ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

ปัจจัยเชื่อมโยงในการวิเคราะห ์
1  ข้อมูลพื้นฐำนของมหำวิทยำลัย 
2. ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัด ของ สกอ และ ก.พ.ร. 
3. บริบทต่ำงๆ ที่ผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำร 

 

วิสัยทัศน์/เป้ำประสงค์/ยุทธศำสตร์ 
 

1................................................................... 
2................................................................... 
3................................................................... 

ผลกระทบต่อ นักเรียน 
นักศึกษำ ผู้รับบริกำร
และชุมชนในท้องถ่ิน 

กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย คณะ วิทยำลัย ส ำนัก สถำบัน และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
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1.2 สำระส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมม่ันคง  
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
 
ยุทธศำสตร์หลัก :  
  1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
  2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
 
 
 

• มีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ และมี
ควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง 

• ประเทศ มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย 

• สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี ประชำชน มีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคง 
มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

• มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

มั่นคง 

• ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ือง ยกระดับเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำม
เหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

• เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง  สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็น
จุดส ำคัญของกำรเช่ือมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน 

• มีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเน่ือง อำทิ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำง
กำรเงิน  และทุนอื่นๆ 

มั่งค่ัง 

• กำรพัฒนำท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเจริญด้ำนรำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม 

• มีกำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลก  

• คนมีควำมรับผิดชอบ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงย่ังยืน ทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยั่งยืน 
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1.3 สำระส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนา

ประเทศไทยในระยะ 5 ปี เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

หลักกำร :  
1) น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการบนทาง

สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี  
2) ค านึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไกส าคัญ

ในการขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการ  
3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ท้ังกลไกท่ีเป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อ

การขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกระดับควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์ :  
1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง มีเสถียรภาพแข่งขันได้ ยั่งยืน  
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์  
4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ  

               5) เพื่อให้การท างานเชิงบูรณาการ ในลักษณะเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ียึดหน้าท่ีและพื้นท่ีท าให้
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปช่ัน 

ยุทธศำสตร์ :  
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหล่ือมล้ าในสังคม  
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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1.4 สำระส ำคัญของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะ 20 ปี และมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี  เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ได้
ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
หลักกำร :  
1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)  
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

        2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
       3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหล่ือมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 

ยุทธศำสตร์ : 
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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1.5 สำระส ำคัญของแผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ได้ถูกจัดท าขึ้น โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแค่พัฒนาศักยภาพของคนใน

ประเทศเท่านั้น แต่มุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรทางด้านความคิดท้ังบุคลากร ความรู้
และเครื่องมือท่ีน าสมัย เพื่อการสร้างผลงานวิจัยใหม่ แนวคิดและองค์ความรู้ ท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการสร้างหลักสูตรช้ันน าท่ีสามารถผลิตบุคลากรท่ีตอบสนอง
ตลาดแรงงานในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยมีมาตรฐานท่ีเทียบเคียงได้กับระดับสากล ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศในภาพรวม และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ก าหนด
สาระส าคัญไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปล่ียนแปลง สร้างนวัตกรรม 
ความรู้ งานวิจัยท่ีเสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค ์: 
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว สร้างปัญญาให้สังคมไทย

และสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นปัจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความเป็น
นานาชาติ (Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้เป็น          
แรงขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ยุคโลกาภิวัฒน์ 

2) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถ น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม มาใช้เพิ่ม
ขีดความสามารถ ในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3) เพื่อสนับสนุนการเคล่ือนย้ายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาส ทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมประชากรวัยเรียน วัยแรงงานและผู้สูงอายุให้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างงาน 
และการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถิ่น หรือภูมิล าเนาของตนเอง 

4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยการก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Re - Positioning)  

ยุทธศำสตร์ : 
1) อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
2) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
3) เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ 

สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 

4) อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและท้องถิ่น 

5) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ี
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

6) ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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1.6 สำระส ำคัญของยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี                      
      (พ.ศ. 2560 - 2579) 

วิสัยทัศน์ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

พันธกิจ :  
1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการ

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์

ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับ

บริบทการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ : 
  1) การพัฒนาท้องถิ่น 
  2) การผลิตและพัฒนาครู 
  3). การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทมหำวทิยำลยัรำชภฏัหมูบ่้ำนจอมบึง 

 
2.1 ประวัติควำมเป็นมำ  
 จากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สู่การเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วิทยำลัยหมู่บ้ำนจอมบึง 
 วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2497 วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เริ่มก่อต้ังเป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นตาม
แนวความคิดเกี่ยวกับ  “วิทยาลัยหมู่บ้าน” ของประเทศตุรกี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูใน
ชนบท โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษา เมื่อส าเร็จให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน , เพื่อปลูกผัง
นักศึกษาครูให้รักอาชีพครู, เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคม และเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ท้องถิ่นใกล้เคียง  ในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตร 5 ปี รับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากท่ัวประเทศ ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
  วิทยำลัยครูหมู่บ้ำนจอมบึง 
        วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2513  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน
หลักสูตร 2 ปี  ได้รับวุฒิบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และวุฒิบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง)  
        ปี พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี  โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการ (อคป.) โดยความร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานผู้ใช้ครู 
       ปี พ.ศ. 2523  เปิดสอนปริญญาตรี 4 ปี ได้รับวุฒิปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต 
        ปี พ.ศ. 2528  เปิดสอนอนุปริญญาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
เรียน 2 ปี งดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) และโครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าการ (อคป.)  และเปิดสอนโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) 
        ปี พ.ศ. 2529  วิทยาลัยครู 4 แห่ง ภูมิภาคตะวันตก รวมกลุ่มเรียกว่า “สหวิทยาลัยทวารวดี” 
        ปี พ.ศ. 2530  เปิดสอนโครงการคุรุทายาทสายมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 
  สถำบันรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
        วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2535  ด้วยวิทยาลัยครูเป็นถาบันการศึกษาและวิจัย  ผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาต่าง ๆ คือ ครุศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต แต่บุคคลท่ัวไปเข้าใจผิดว่าผู้ท่ีจบ
การศึกษาต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้น ส่งผลท าให้สาขาอื่นขาดโอกาสในการมีงานท า และเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ี
ถูกต้องและเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระ
บาท  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ  “สถาบันราชภัฏ” เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการ
ผลิตบัณฑิต  
 วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน
ราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 อยู่ในวงรี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
 วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ทรงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 
ตอนท่ีพิเศษ 23 ก  เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547  มีผลท าให้  “สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” เปล่ียนสภาพ
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง”  ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
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2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกอง 

รองอธิการบดี 

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

อธิกำรบดี 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
งา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

รองอธิการบดี รองอธิการบดี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย 

งา

รองอธิการบดี รองอธิกำรบดี 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
งา

คณบดี / ผอ.วิทยาลัย 
งา

ผู้อ านวยการส านัก / สถาบัน 
งา

ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกอง 

หัวหน้างาน 

รองคณะบดี/ผอ.วิทยาลัย รองคณะบดี/ผอ.วิทยาลัย รองคณบดี / รอง ผอ.วิทยาลัย 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก / สถาบัน 

หัวหน้างาน 
หัวหน้างาน 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย 

งา

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
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2.3 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ       
 - งานบริหารทั่วไป              
 - งานวิจัยและประเมินผล      
 - งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   และนวัตกรรม 
 - งานฐานข้อมูลและระบบ 
   สารสนเทศ  
 - ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา 
   เชิงพื้นที่  

ส านักงานคณบดี               
- งานบริหารทั่วไป                
- งานบริการการศึกษา   
- ศูนย์ภาษา และ 
  ความสัมพันธ์ระหว่าง   
  ประเทศ     
- ศูนย์พัฒนาท้องถิ่น  
  ด้วยศาสตร์พระราชา  
  และโครงการ
พระราชด าริ 
         

  ส านักงานคณบดี             
   - งานบริหารทั่วไป             
   - งานบริการการศึกษา        
   - งานพัฒนาวิชาชีพครู 
   - โรงเรียนสาธิตอนุบาล 
   - *โรงเรียนสาธิตแห่ง   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     หมู่บ้านจอมบึง 
    -ศูนย์มาราธอนศึกษา  
 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

*คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี สถำบันวจิัยและ
พัฒนำ 
 

คณะมนุษยศำสตร์          
และสังคมศำสตร์ 

ส านักงานคณบดี              
  - งานบริหารทั่วไป              
  - งานบริการการศึกษา         
  - งานศูนย์วิทยาศาสตร์ 
    และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์/ 
    คลินิกเทคโนโลยี 
  - งานบริการและถ่ายทอด 
    เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 
    สู่ชุมชน 

คณะวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

*วทิยำลัยมวยไทย
ศึกษำ 

ส านักงานคณบดี                                 
  - งานบริหารทั่วไป 
  - งานบริการ
การศึกษา

ส านักงานคณบดี              
  - งานบริหารทั่วไป        
  - งานบริการ
การศึกษา         
  - งานบริการด้าน 
    เทคโนโลยีสู่ชุมชน

คณะวิทยำกำร
จัดกำร  

 ส านักงานคณบดี                   
  - งานบริหารทั่วไป                  
  - งานบริการการศึกษา              
  - สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    หมู่บ้านจอมบึง 
  - ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
  - ศูนย์บริหารจัดการ   
    การจัดกิจกรรม

คณะครุศำสตร์ 
 

  - โครงการจัดต้ังส านัก 
    การแพทย์แผนไทย 
    และแพทย์ทางเลือก  

ส ำนักวทิยบรกิำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
และงำนทะเบียน 

ส านักงานผู้อ านวยการ                         
  - งานบริหารทั่วไป                                
  - งานอนุรักษ์ ส่งเสริม 
เผยแพร่      
    ศิลปะและวัฒนธรรม      
  - งานวิจัยและพัฒนาศิลปะ
และ

ส านักงานผู้อ านวยการ                            
  - งานบริหารทั่วไป                                  
  - งานบริการการศึกษาและวิชาการ              
  - งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
  - ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
         

ส านักงานผู้อ านวยการ              
  - งานบริหารทั่วไป                     
  - งานวิทยบริการ                      
  - งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 - ศูนย์สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

*บัณฑิตวทิยำลัย 

ส านักงานคณบดี              
  - งานบริหารทั่วไป       
  - งานบริการการศึกษา          
  - งานบริหารหลักสูตร 
  - ศูนย์การจัดการเรียนรู้ 
     Active Learning            

*  โครงสร้างหน่วยงานภายในก ากับ 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

   กองกลำง  
   - งานบริหารทั่วไป  
   - งานบริหารบุคคล 
   - งานวินัยและนิติการ 
   - งานบริหารพัสดุ  
   - งานยานพาหนะ 
   - งานกิจการสภามหาวิทยาลัย  
   - งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ 
     และความปลอดภัย 
   - งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
     องค์กร  
  -  งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี  
   - งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ   

   กองนโยบำยและแผน  
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานนโยบายและแผน  
    - งานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
    - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  กองพัฒนำนักศกึษำ  
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานกิจการนักศึกษา 
    - งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 
    -  งานหอพักนักศึกษา 
    - งานสมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธ ิ
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2.4 คณะ/วิทยำลัยและหลักสูตร 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานจัดการศึกษา 5 คณะและ 2 วิทยาลัย คือ  คณะครุศาสตร์               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และบัณฑิตวิทยาลัย  

1) เปิดสอนระดับปริญญำตรี  จ านวน 11 หลักสูตร 37 สาขาวิชา ดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)     15 สาขาวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   5  สาขาวิชา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  4  สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  3  สาขาวิชา 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4  สาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1  สาขาวิชา 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1  สาขาวิชา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1  สาขาวิชา 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1  สาขาวิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1  สาขาวิชา 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1  สาขาวิชา  

2) เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชาดังนี้ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต      1 สาขาวิชา   
3) เปิดสอนระดับปริญญำโท  จ านวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ดังนี้ 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)     3 สาขาวิชา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   1  สาขาวิชา 
4) เปิดสอนระดับปริญญำเอก  จ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขาวิชา 
 

รายละเอียด ดังนี้ 
คณะ/วิทยำลัย หลักสูตร ระดับ สำขำวิชำ 

ครุศาสตร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย 
  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) ปริญญาตรี พลศึกษา 
  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) ปริญญาตรี เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและคณิตศาสตร์ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) ปริญญาโท นวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพคร ู
มนุษยศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา 

และสังคมศาสตร ์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ภาษาไทย 
  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ศิลปศึกษา 
  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ภาษาจีน 
  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร ์
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มวยไทยศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี มวยไทยศึกษาและพลศึกษา 
และการแพทย์ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทย 

 แผนไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร ์
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี มวยไทยศึกษา 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ปริญญาโท มวยไทยศึกษา 
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คณะ/วิทยำลัย หลักสูตร ระดับ สำขำวิชำ 
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป  

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ปริญญาตรี การตลาด 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจดิจิทัล 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี การท่องเท่ียวและบริการ 
  บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ปริญญาตรี การบัญชี 

วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ชีววิทยา 
  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 
  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรี วิทยาการเคมี 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรี เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 

เทคโนโลยี  เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปริญญาตรี เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม 

 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปริญญาตรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีบ 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

               (ท่ีมา : คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562) 

 
 
2.5 ข้อมูลนักศึกษำ 
 2.5.1  ข้อมูลนักศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 – 2561  จ ำแนกตำมคณะ 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนนักศึกษำ  (คน) 

ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม 

คณะครุศาสตร์ 1,217 - 1,217 1,017 - 1,017 889  889 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1,905 388 2,293 1,699 407 2,106 1,546 378 1924 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,809 122 1,931 1,364 29 1,393 1,208 29 1,237 
คณะวิทยาการจัดการ 671 238 909 661 219 880 636 186 822 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - 289 106 395 296 117 413 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 671 40 909 405 29 434 362 28 390 

รวมทั้งสิ้น 6,032 788 6,820 5,435 790 6,225 4,937 738 5,675 
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2.5.1  ข้อมูลนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 – 2561  จ ำแนกตำมคณะ 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนนักศึกษำ  (คน) 

ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
ป.บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม ป.บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม ป.บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม 

คณะครุศาสตร์ 154 322 - 476 343 138 - 481 193 108 - 301 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- 64 - 64 - 16 - 16 - 9 - 9 

คณะวิทยาการจัดการ - 85 - 85 - 28 - 28 - 19 - 19 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 

- - - - - 6 19 25 - - - - 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - - - - - - - - 11 11 
รวมทั้งสิ้น 154 471  625 343 188 19 550 193 136 11 340 

 
2.6  ข้อมูลบุคลำกร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรรวมท้ังส้ิน 470 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 259 
คน และสายสนับสนุน จ านวน 211 คน (ข้อมูลจากสารสนเทศบุคลากร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62) 
 
 2.6.1 ภำพรวมข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
บุคลำกร 

สำยวิชำกำร 
บุคลำกร 

สำยสนับสนุนวิชำกำร 
รวม 

ข้าราชการ 70 10 80 
พนักงานมหาวิทยาลัย 145 115 260 
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 39  39 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 5  5 
พนักงานราชการ - 22 22 
ลูกจ้างประจ า - 14 14 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  50 50 

รวมรวมทั้งสิ้น 259 211 470 
  

2.6.2 ข้อมูลคุณวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรสำยวิชำกำร 

คณะ/วิทยำลัย 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
คณะครุศาสตร์ 1 34 14 49 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2 44 13 59 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 38 25 64 
คณะวิทยาการจัดการ - 23 13 36 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 15 12 28 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 3 14 6 23 

รวมทั้งสิ้น 8 168 83 259 
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2.6.3 ข้อมูลต ำแหน่งทำงวิชำกำรบุคลำกรสำยวิชำกำร 

คณะ/วิทยำลัย 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

อำจำรย ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ รองศำสตรำจำรย ์ รวม 
คณะครุศาสตร์ 37 12  49 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 44 13 2 59 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 10 2 64 
คณะวิทยาการจัดการ 22 14  36 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 8  28 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 22 1  23 

รวมทั้งสิ้น 197 58 4 259 
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2.7 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
ปัจจัยภำยใน 

จุดแข็ง  จุดอ่อน 
    1. มหาวิทยาลัยฯมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้นัก ศึกษาไ ด้รับการฝึก
ประสบการณ์ด้านการท างานอย่างมีคุณภาพและเป็นการ
เพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาอันสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ‘ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน’                                                   
    2. คณาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาด้วยความเมตตา ท าให้นักศึกษามีขวัญก าลังใจใน
การศึกษาหาความรู้ เอื้อต่อการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ีเช่ือมั่นและยอมรับของสังคม                                                                                                      
    3.มหาวิทยาลัยมีนโยบายเน้นย้ าให้ทุกภาคส่วนยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
    4. มหาวิทยาลัยฯมีหลักสูตร สาขามวยไทยศึกษาและ
พลศึกษา เป็นการช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และสามารถประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่รู้จักได้อีกทางหนึ่ง                                                                             
    5. มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนางาน 
วิจัย โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ 
ให้แก่ คณาจารย์และบุคลากร    
 

    1. บริเวณสถานท่ีต้ังมีลิงจ านวนมากอาศัยอยู่ มัก
สร้างความรบกวน และความเสียหาย 
    2. ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง                                                                                                                                    
    3. นักศึกษาบางส่วนมาจากครอบครัวท่ีมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความพร้อมในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา                                                                                                                                                     
 

 
 
ปัจจัยภำยนอก 

โอกำส อุปสรรค 
    1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สนับสนุนการปฏิรูปทุกภาค
ส่วนให้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
    2. ภาครัฐให้ความสนใจการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ โดยเฉพาะ ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู  
    3. ในหลวง รัชกาลท่ี 10 ทรงมีความห่วงใย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงมีพระประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมี
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะงานพัฒนา
สังคม/ท้องถิ่น และงานผลิตและพัฒนาครู  
   

    1. ค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน/
เยาวชน เปล่ียนแปลงไป  
    2. จ านวนประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลง 
ส่ งผลให้ก ลุ่ม เป้ าหมาย ท่ีจะ ศึกษา ต่อ ในระ ดับ
มหาวิทยาลัยลดลง    
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภฏัหมูบ่้ำนจอมบึง  
ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2582 ) 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับนี้  เป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าท่ี ในมาตรา 7 ความว่า “ ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ” และ มาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560- 2579  4) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และ 5) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-2580)  สาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดมีดังนี้ 
 
3.1 ปรัชญำ (Philosophy) 
 สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
3.2 ปณิธำน (Determination) 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ท่ีน าไปสู่วิถีชีวิต
ชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม   
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบ
ประชาสังคม  
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ต้องสร้างความรู้ท่ีเป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้
สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้  บังเกิดมโนธรรม
ส านึกท่ีตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี  
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลาย
และเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน  
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบท้ังในการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอน  
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอื่น ๆ ให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  สามารถสนองตอบต่อความเปล่ียนแปลง
ทางสังคม   
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นผู้น าทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลย
ภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น  
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 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความส านึก
ต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพส่ิงทีดีงาม 
 
3.3  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ :  ใฝ่ดี   ใฝ่รู้   สู้งำน  
  ใฝ่ดี   หมายถึง    เป็นพลเมืองท่ีดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีความรักในเพื่อน 
   มนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง 
  ใฝ่รู้  หมายถึง   ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง 
  สู้งาน หมายถึง  มีความขยัน อดทน มีงานท า มีอาชีพ 
 
3.4 เอกลักษณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำตะวันออกบนพ้ืนท่ี
ภำคตะวันตก  
 โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี้  ภูมิปัญญาตะวนัออก  หมายถึง ดูแล น้ า ป่า ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจเพียง 
โครงการตามแนวพระราชด าริ (สีน้ าเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีความ
อบอุ่น (สีเขียว), ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์(สีเหลือง) : ตามปรัชญาในพ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง มีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับของสังคม คือ 
  1. ครูพันธุ์บึง  2. มวยไทยศึกษา  3. มาราธอนศึกษา  
 
3.5 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันน าของชุมชนในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมีนวัตกรรมและความยั่งยืน 
 

3.6 พันธกิจ (Mission) 
 ผลิตผลงานคุณภาพตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
3.7 เป้ำประสงค์ (Goal)   
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีสอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ     
    2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม     
    3. พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถด ารงอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 
3.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  การพัฒนาท้องถิ่น    
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การผลิตและพัฒนาครู  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

เป้ำหมำย 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
การศึกษา 
 
ตัวชี้วัด (KPI) 

1. มีฐานข้อมูลของพื้นท่ีจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการท่ี
แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์  ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพืน้ท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

2. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ท่ีมหาวิทยาลัยฯด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ีจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม 

3. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ท่ีมหาวิทยาลัย เข้าด าเนินโครงการ เปรียบเทียบกับจ านวน
หมู่บ้านท้ังหมดในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 

4. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนน า เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

5. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา 
6. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นสะสม จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา 
7. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
8. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ท่ีประสบความส าเร็จ

จากการสนับสนุนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย  
9. จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจากแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อสร้าง

คุณค่าและส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
10. อัตราอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิน่ลดลงในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ  
11. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ 
12. จ านวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ท่ีร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ด าเนิน

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
13. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับการน าพระราโชบายด้านการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคน

ไทยท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม  
14. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรีและ

สมุทรสงคราม 
15. จ านวนนักเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในการวางแผน

พัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area-Base Development) ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา  
2. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
4.บูรณาการ งานบริการวิชาการ ผ่านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์  เพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงกำรหลัก 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยื่น 
2. โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นท่ีบริการ  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
 - จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
 - จัดต้ัง/พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ินและทักษะทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
 - พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม  
 - จัดต้ัง/พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พืชเศรษฐกิจหลักของจงัหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม  
 - จัดต้ัง/พัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
5. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน 
 - มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (มาราธอน มวย จักรยาน กีฬา) 
 - ส่งเสริมการท่องเท่ียว (กีฬา /เกษตร/วัฒนธรรม/สร้างสรรค์) โดยความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายจังหวัด

ราชบุรีและสมุทรสงคราม  
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
8. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม  
9. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ของนักเรียนใน

จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม  
10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 - พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ Coaching and  

Mentoring และ Professional Learning Community 
11. โครงการอุดมศึกษาพี่เล้ียง 
12. โครงการพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนด้อยโอกาส ในท้องถิ่น  
13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ : โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน, โครงการบัณฑิตคืนถิ่น, 

โครงการกองทุนการศึกษา 
14. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
15. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :  กำรผลิตและพัฒนำครู 
 

เป้ำหมำย 
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย สามารถถ่ายทอดหรือบ่มเพาะ คุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติท่ีดีและ

ถูกต้อง/มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง/มีอาชีพ มีงานท า/เป็นพลเมืองดี มีวินัย) ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้อย่างสมบูรณ์ 
3. ครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉล่ียของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC 400 /CEFR ระดับ B1 หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ หรือตามท่ี      
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนภายในเวลา 1 ปี 

4. ร้อยละอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
5. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
6. จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ หลักสูตรแบบประสม(Hybrid) 

กระบวนการผลิตและกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อให้มีอัตลักษณ์ตามสมรรถนะสากล และคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

7. ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 

8. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครู
ประจ าการของมหาวิทยาลัย 

9. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข้าสู่วิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพ 
2. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครูให้มีความเข้มแข็ง 
3. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. ยกระดับหลักสูตรอิงสมรรถนะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

พระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 ด้วย School Integrated  Learning และสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 

5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 

6. ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้
สอดรับกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

7. สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข้าสู่วิชาชีพ 
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โครงกำรหลัก 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ผู้สอน 
2.โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อการให้ความรู้และการแก้ปัญหาด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา 
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เช่น  ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ/ 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการเรียนเรียนรู้แบบ Meta Active learning และการจัดการเรียนรู้ตาม
แนว STEM Education 

4.โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด 
5. โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย  เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
7. โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูให้เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ ท่ีมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ 
8. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนานกัศึกษาวิชาชีพครู (SIL) ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
9. โครงการวิจัยและพัฒนา MCRU Model (รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง) 
10. โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนนักศึกษา

สาขาวิฃาชีพครู 
11. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 

ประการ 
12. โครงการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 

ประการ 
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูประจ าการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
14. โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าสู่

วิชาชีพ 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 :  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
  

เป้ำหมำย 
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้                      

สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี  
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 

ประการ พร้อมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง  
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชา เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. อัตราการศึกษาต่อในพื้นท่ีของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
3. อัตราการได้ท างาน/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระ ท้ังตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา 1 ปี 
4. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
5. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR 

หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ 
6. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
7. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
8. ผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
9. ผลงานของอาจารย์ที่พัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือพฒันาท้องถิ่น ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ

ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
10. สัดส่วนของอาจารย์ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning 
11. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า

มาตรฐานสากลอื่นๆ หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
2.ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนา

ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
3. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

และคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และเป็น
พลเมืองดี มีวินัย) 

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
5. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
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โครงกำรหลัก 
1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาประเทศ 
3. โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) 
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้ 
5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ  
6. โครงการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ 
7. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
8. โครงการผลิตบัณฑิตด้วยเทคนิคและวิธีการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ 
9. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) และศาสตร์เชิงพื้นท่ี 
10.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
11.โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
12.โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
13.โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 
14.โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning   
15.โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น Talent Mobility,

ภาษาต่างประเทศ  
16. โครงการพัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ  PLC 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 :  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
  

เป้ำหมำย 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตัวโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล พร้อม

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้าง

ความมั่นคงให้กับประเทศ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. จ านวนระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น (นักศึกษา/บุคลากร/บัณฑิต/งบประมาณ/วิจัย/ท้องถิ่น/วฒันธรรม) 
3. จ านวนกิจกรรมท่ีใช้ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  
4. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
5. ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าข้อกฎหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
8. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
9. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูก

น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
10. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
11. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ท่ีส าคัญระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร) ของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
2.พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3.ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี 
4. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการเรียนการสอนกับการ

พัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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โครงกำรหลัก 
1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 - พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประเมิน/งานพัฒนา/งานวินัยและนิติการ/สวัสดิการ/วัฒนธรรมองค์กร) 
       - พัฒนาระบบบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เหตุผล/พอประมาณ/ภูมิคุ้มกันที่ดี)+ความรู้คู่คุณธรรม 
 - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (การศึกษา/สารบรรณ) 
2. โครงการสานสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (นักศึกษา/บุคลากร/ศิษย์เก่า/งบประมาณ 3 มิติ/วิจัย/) 
4. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
5. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. โครงการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ ท่ีมีต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง 
7. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานตามพันธกิจสัมพันธ์ (จัดการเรียนการสอน/วิจัย/ท้องถิ่น) 
10.โครงการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
11.โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิน่   
12.โครงการความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ  
13.โครงการ “ราชภัฏโพลล์”  
14.โครงการพัฒนาระบบดูแลนักศึกษา 
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ค ำส ำคัญ 
 

คุณลักษณะคนไทยตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 4 ประกำร คือ 
1. ทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ชอบ  ส่ิงท่ีช่ัว–ดี ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีงาม 

ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มีงานท า มีอาชีพ  คือ ความรักในงานท าจนงานส าเร็จ มีงานท า ประกอบอาชีพสุจริต สามารถเล้ียง

ตนเองและครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  คือ ส านึกในหน้าท่ีของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมี

โอกาสท าหน้าท่ี พลเมืองดี คือ “ เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”  ด้วยความมีน้ าใจและความเอื้ออาทร 
 

แหล่งเรียนรู้  หมายถึง องค์ความรู้ งานวิจัย ต ารา หนังสือ เอกสาร นิทรรศการถาวร ฐานข้อมูล สารสนเทศ ส่ือ
ประสม เว็ปไซต์ สถานท่ี งานวิชาการลักษณะอื่นๆ หรือกิจกรรมโครงการ  
 

มี Platform เพื่อสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏ   หมายถึง   การสร้าง
ระบบ รูปแบบ วิธีการ ส่ือ ช่องทาง เพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างครูประจ าการท่ีเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และอาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในช่องทางต่าง ๆท้ังระบบออนไลน์ (Online) และระบบออฟไลน์ 
(Offline)เพื่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) 
 

ผลงำนกำรวิจัยสำขำวิชำชีพครู หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตครู  การพัฒนาครู ซึ่งได้รับ             
การตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารเฉพาะวิชาชีพครู หรือวารสาร ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิชาชีพครู ซึ่งเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการน าผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการผลิตหรือพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม           
มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 
 

ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21  หมายถึง ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ      ท่ี 21 ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 1. กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  
  (1) ภาษาแม่และภาษาส าคัญของโลก (2) ศิลปะ  
  (3) คณิตศาสตร์     (4) การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง  
  (5) เศรษฐศาสตร์    (6) วิทยาศาสตร์  
  (7) ภูมิศาสตร์    (8) ประวัติศาสตร์ 
 2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วย  
  (1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว   (2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  
  (3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  (4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ 

(5) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
 3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบด้วย  
  (1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  
  (3) การส่ือสารและการร่วมมือ 
 4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media,and Technology Skills) ประกอบด้วย  
  (1) ความรู้ด้านสารสนเทศ   (2) ความรู้เกี่ยวกับส่ือ   
  (3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
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สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และ ภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
กำรประเมินสมรรถนะ หมายความถึง การด าเนินการเพื่อช้ีบ่งความรู้ ความสามารถของบัณฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการทดสอบ การประเมินการสอบถาม หรือการด าเนินการ ในลักษณะใดๆ ซึ่งเป็นความ
คิดเห็นของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆโดยการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์  5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี 
ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

 
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ หมายถึง 
ฐานข้อมูล ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และพันธกิจอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล ต้ังแต่การจัดเก็บข้อมูล 
การประมวลผล การรายงานและการน าเสนอข้อมูล ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 
ระบบบริหำรจัดกำร หมายถึง ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการใช้
ระบบบริหารนั้นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยระบบย่อย คือ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing 
System : TPS) ระบบจัดการรายงาน (ManagementReporting System : MRS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System : DSS) และระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Information System : OIS)  โดย
ครอบคลุมการบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ระบบ ดังนี้ 
    1) ระบบบริการการศึกษา  2) ระบบการเงินและงบประมาณ 
    3) ระบบริหารงานบุคคล   4) ระบบบัญชีและทรัพย์สิน 
    5) ระบบเอกสาร งานสารบรรณ และระบบอื่น ๆ 
 
ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
 
กิจกรรมสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ท่ีด าเนินการเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีความเข้มแข็ง 
มั่นคง และมีฐานข้อมูลเพิ่มข้ึน 

 
 


