สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
ก
ส่วนที่ 1 บทนา
 ความเป็นมา
1
 ข้อมูลพื้นฐาน
2
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT ANALYSIS)
3
ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2556-2560)
ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13
 เจตนารมณ์ของอธิการบดี
14
 ปรัชญา/ปณิธาน
15
 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
15
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์
16
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
18
(Quality Educational Management)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจยั อย่างมีคุณภาพ (Quality Research)
22
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
23
(Quality Academic Service)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
24
(Quality Art and Culture)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
25
(Quality Human Resources)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 27
(Quality Building and landscape management)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
28
อย่างมีคุณภาพ (Quality Administration for ASEAN Orientation)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ29
และสังคมอย่างมีคุณภาพ (Quality Digital for Education Economy and Society)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการ 30
แข่งขันอย่างมีคุณภาพ (Quality Management)
 แผนที่กลยุทธ์ (Strategies Map)
32
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีพ.ศ. 2558-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
33

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
 ความสอดคล้องระหว่างกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 แผนพัฒนาการศึกษา 45
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4 ปี (พ.ศ.2556-2560)
ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
 ความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
50
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4 ปี (พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
 ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา/ปณิธาน และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4 ปี
51
(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
 ความสอดคล้องความสอดคล้อง ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579),
55
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12, แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยฯระยะ 20 ปี
(2560-2579), การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ(Reprofiling) ระยะ 15 ปี(2560-2574)
และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2556-2560)
ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
 ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี 58
(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุ ท ธ์ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวการทางานนั้น ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 9/2556 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 มีการทบทวนแผนดังกล่าวทุกปี และที่ผ่านมา มี
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจานวน 2 ครั้ง ได้แก่
1. แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
2. แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ภายหลังจากที่ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับปรับปรุงดังกล่าวแล้ว จึงได้
จัดให้มีการประชุมพิจารณาทบทวนแผนฯในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟ
เฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ
ในที่ประชุม พร้อมทั้งวิเคราะห์ และดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 ขึ้นและเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว ก่อนนาร่างแผนกล
ยุทธ์ฯฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3เสนอต่อ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามมาตรา 18 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อนึ่ง แผนกลยุทธ์ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 3 ฉบับนี้ จะเป็นแผนที่จะ
นาไปใช้สาหรับปีการศึกษา 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุง
ครั้งที่ 3 ยังคงมีความครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิล ปะและวัฒนธรรม และมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอธิการบดี ปรัชญา ปณิธ าน และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมถึง มีความสอดคล้องกับ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และ
การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (Reprofiling) ระยะ 15 ปี (2560-2574)
โดยสาระหลักในแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 –
2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 มีการดาเนินการปรับปรุง โดยเพิ่ม/ลด บางกลยุทธ์/ มาตรการ และปรับลดตัวชี้วัด
ความสาเร็จจากตัวบ่งชี้คุณภาพ จากเดิม 89 ตัวบ่งชี้ เหลือเพียง 59 ตัวบ่งชี้
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 มีดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บน
ฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย”
“Be Top Quality University in generating valuable products to society and exerting
for an excellence based on Innovation, and Thai Wisdom.”
พันธกิจ (Mission)
พัฒ นาคุ ณภาพผลงานตามภารกิจหลั ก ของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ทุ กด้าน และดู แลคุณภาพชีวิ ต
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน
“To develop university core mission fulfillment and take good care of university’s
staff quality of life.”
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ “ดีมาก”
“ University’s external quality assurance is approved by all external quality
assurance institutes at “the best level.”
2. ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างน้อย 1สาขาวิชา
“ University is recognized internationally for at least one academic program.”
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
“ University’s staff are developed and they are taken good care of safety,
security and fair salary.”
4. ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน
“ International cooperation with at least ten educational institutes.”
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human Resources)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ
(Quality Building and landscape management)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ
(Quality Administration for ASEAN Orientation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีคุณภาพ (Quality Digital for Education Economy and Society)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
อย่างมีคุณภาพ (Quality Management)
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ซึ่งทั้ง 9 ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ นี้จ ะอยู่ในแผนพันธกิจหลั ก 5 แผนงาน ได้ แก่ แผนงานจัดการศึกษา
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) แผนงานวิจัย(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) แผนงานบริการวิชาการ(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)
แผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) และแผนงานบริหารจัดการ(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5-9)
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ นานาชาติ อย่างมีคุณภาพ (Quality Preparing to
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
(Quality Educational
Management)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
(Quality Art and
Culture)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาอาคารสถานที่และการ
จัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ
(Quality Building and
landscape management)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
วิจัยอย่างมีคุณภาพ
(Quality Research)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
(Quality Academic Service)

วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์
คุณค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐาน
ของนวัตกรรม
และภูมปิ ัญญาไทย
“Be Top Quality University and
Excellence based on Innovation,
and Thai Wisdom”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ
(Quality Administration for
ASEAN Orientation)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ
อย่างมีคุณภาพ
(Quality Human resources)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม อย่างมีคุณภาพ
(Quality Digital for Education
Economy and Society)
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ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ซึง่ มหาวิทยาลัยใช้
เป็นแนวการทางานนั้น ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯครั้งที่
9/2556 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 มีการทบทวนแผนดังกล่าวทุกปี และที่ผ่านมา มี การปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวจานวน 2 ครั้ง ได้แก่
1. แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
2. แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 3 เริ่มจากการประชุมพิจารณาทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่ 2324 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้
พิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ในประเด็นความสาเร็จและปัญหา/อุปสรรค รวมถึงการพิจารณาบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อดาเนินการปรั บปรุงแผนกลยุทธ์ ฯ ตามกระบวนการ PDCA (plan-docheck-act)
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุง ครั้งที่ 3
ยังคงมีความครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอธิการบดี ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
แล้ว ยังพิจารณาเชื่อมโยงความสอดคล้องกับ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
(Reprofiling) ระยะ 15 ปี (2560-2574) ด้วย เพื่อให้แผนฯ ปรับปรุงครั้งที่ 3 มีทิศทางที่ชัดเจนตามบริบทที่
เปลี่ยนไป
โดยสาระหลักในแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)
ปรับปรุงครั้งที่ 3 มีการดาเนินการปรับปรุง โดยเพิ่ม/ลด บางกลยุทธ์/มาตรการ และปรับลดตัวชี้วัดความสาเร็จจาก
ตัวบ่งชี้คุณภาพ จากเดิม 89 ตัวบ่งชี้ เหลือเพียง 59 ตัวบ่งชี้
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ข้อมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 โดยมีชื่อเดิมว่า
“วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง” (Chombung Village Institute) มีรูปแบบเป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร
ตามแนวความคิดเกี่ยวกับ “วิทยาลัยหมู่บ้าน”ของประเทศตุรกี ดาเนินการภายใต้จุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ
1. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
เข้าศึกษาเป็นอันดับแรก เมื่อศึกษาสาเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
2. เพื่อปลู กฝังนั กศึกษาครูให้รักอาชีพครู โดยผ่ านการศึกษาเล่ าเรียนและฝึกงาน หลายแบบใน
วิทยาลัย เพื่อนาความรู้ความชานาญไปลงมือปฏิบัติได้
3. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย คือ การเคารพ
นับถือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสติ และใช้ปัญญา
4. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง
ในระยะเวลาอันยาวนาน สถานศึกษาแห่งนี้ ได้เติบโตขึ้นและผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรมา
หลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ เป็นวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ.2513 เป็นสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ.2537 จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2547
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และดารงอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานจัดการศึกษา 5 คณะและ 2 วิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาลั ย มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และบัณฑิตวิทยาลั ย เปิดสอนนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 40 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู และระดับปริญญาโท 7 สาขา
ได้แก่ สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศ สาขาหลั ก สู ต รการสอน สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์ สาขาการบริ ห ารธุ ร กิ จ และสาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งหมด จานวน 474 คน จาแนกเป็น บุคลากรสาย
วิชาการ 267 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 207 คน
นักศึกษาทั้งหมด 7,445 คน จาแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 6,820 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต) 154 คน ระดับปริญญาโท 471 คน มหาวิทยาลัยฯได้รับการประเมินตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก โดย
ผลการประเมิน ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้คะแนน 4.1538, ตัวบ่งชี้ สกอ.ประจาปี
การศึกษา 2558 ได้คะแนน 4.16 ระดับดี
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
มหาวิทยาลัยดาเนินการประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน เมื่อวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ได้ดาเนินการทบทวนและแก้ไข
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สาหรับด้านวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1.มหาวิ ท ยาลั ย ฯมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้นักศึกษา
ได้รับการฝึกประสบการณ์ด้านการทางานอย่างมี
คุณภาพและเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้แก่
นั ก ศึ ก ษา อั น สอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ‘ใฝ่ ดี ใฝ่ รู้
สู้งาน’
2.คณาจารย์ ส่ วนใหญ่ ของมหาวิทยาลั ยฯดูแล
เอาใจใส่นักศึกษาด้วยความเมตตา ทาให้นักศึกษามี
ขวั ญ ก าลั ง ใจในการศึ ก ษาหาความรู้ เอื้ อ ต่ อ การ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับ
ของสังคม
3.ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯมากกว่า
ร้อยละ 80 บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4.มหาวิทยาลัยฯมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท
เอก สาขามวยไทยศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก
ถื อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมไทย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้
เป็นที่รู้จักได้อีกทางหนึ่ง
5. มหาวิ ท ยาลั ย ฯจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การ
อุ ด มศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการ
ปร ะกั น คุ ณ ภ าพ กา ร ศึ ก ษ า ขอ ง ส า นั กง า น
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา ส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6. มหาวิทยาลัยฯจัดทุนสนับสนุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านงานวิชาการให้มีระดับที่สูงขึ้น
7. มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
งานวิจัย โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและ
ประสบการณ์ให้แก่ คณาจารย์และบุคลากร

จุดอ่อน
1. มีลิงจานวนมาก บางครั้งจึงสร้างความรบกวน
และความเสียหาย
2.ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
คอมพิ ว เตอร์ ข องนั ก ศึ ก ษา ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ท าให้ เ ป็ น อุ ปสรรคต่อ การเรีย นรู้ ด้ ว ย
ตัวเอง
3.มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไม่เพียงพอ
4.นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อความพร้อมใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส
1.การเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
2.ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกฐานะครู
ให้ เป็ น วิช าชีพขั้ น สู งอย่ างแท้จ ริ งโดยยกระดับให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ
3. มห าวิ ทย าลั ยอ ยู่ ฯใ กล้ โ ค รง กา รนิ ค ม
อุตสาหกรรมและท่าเรือน้าลึกทวาย เป็นเส้นทาง
การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในด้ า น
โครงสร้ า ง พื้ น ฐาน การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ การ
ท่อ งเที่ ย ว การวิ จั ย สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
ภาษา
4.เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและสารสนเทศที่
ทันสมัยช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
มหาวิทยาลั ย มี ความสะดวกรวดเร็ ว และเข้าถึ ง
กลุ่มคนได้ง่ายขึ้น

อุปสรรค
1.ค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน/
เยาวชน เปลี่ยนแปลงไป
2.จ านวนประชากรในวั ย เรี ย นมี จ านวนลดลง
ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
มหาวิทยาลัยลดลง
3.ระบบจั ดสรรงบประมาณใช้เกณฑ์ เพิ่ มขึ้ นไม่
เกิ น เพดาน เดิ ม มหาวิ ท ยาลั ย มี จ านวนนั ก ศึ ก ษา
ค่ อ นข้ า งน้ อ ยจึ ง ได้ รั บ การจั ด สรรจากส านั ก
งบประมาณน้อย แม้ว่าปัจจุบันจะมีจานวนนักศึกษา
เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ค่ า ใช้ จ่ า ยบาง รายการ อาทิ ค่ า
สาธารณูปโภค ก็ไม่สามารถขอรับการจัดสรรเพิ่มได้
4.ประชาคมอาเซียน ส่ งผลทาให้ มหาวิทยาลั ย มี
ต้องปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มี
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในด้ า น สั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
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เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จาแนกตามภารกิจหลัก 5
ด้าน จะมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน
ปัจจัยภายใน (ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1.อาจารย์ ส่ ว นใหญ่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ค วาม 1.สั ด ส่ ว นระหว่ า งอั ต ราก าลั ง ของอาจารย์
เมตตาและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ นักศึกษา ผู้ ส อนกั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาไม่ เ หมาะสมและไม่
อย่ า งใกล้ ชิ ด ท าให้ นั ก ศึ ก ษามี ข วั ญ และก าลั ง ใจที่ ดี ใ น สมดุลหรือไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ สาขาวิชาที่
การศึกษาหาความรู้
เป็นความต้องการของตลาดมาก มีนักศึกษาสนใจ
2.มหาวิทยาลัยมีค วามร่วมมือกับเครือข่ายองค์กร เรี ย นมากแต่ อั ต ราก าลั ง ผู้ ส อนที่ มี อ ยู่ มี ไ ม่ ม าก
ภายนอก อาทิ กรมพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน สถาบั น ฝี มื อ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตบัณฑิต ตรงกัน
แรงงาน สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผล ข้ า มบางสาขาวิ ช ามี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยสู ง มาก
ให้การฝึกประสบการณ์ด้านการทางานของนักศึกษามี เนื่ อ งจากมี ผู้ ส นใจเรี ย นน้ อ ยและไม่ ข าดแคลน
คุ ณ ภาพ และเป็ น การเพิ่ ม รายได้ ร ะหว่ า งเรี ย นให้ แ ก่ ผู้สอน
นักศึกษา สอดรับกับอัตลักษณ์ ‘ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน’
2.นั ก ศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ขาด
3.ก าหนดให้ มี ก ารสอบประมวลความรู้ วิ ช าเอก แคลนทั้งความสมบูรณ์ในครอบครัวและทุนทรัพย์
(exit/exam) ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ก่อนสาเร็จ ทาให้ความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
การศึกษา ทาให้สังคมเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต
ลดลง
4.สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีนโยบายการ 3.นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาไทย
บริหารงานที่เอื้อต่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตาม
5.มหาวิทยาลัย ฯ มีหลั กสูตรระดับ ปริญญาตรี โท เกณฑ์มาตรฐาน
และเอก สาขามวยไทยศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลกจึงถือ
เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่ดีอีกทางหนึ่ง
6.มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาประเภทต่างๆ เช่น ทุนอัญมณี ทุน คสม.
ทุนครูพันธุ์บึง
7.มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาวิชาชีพครูที่มีคุณ ภาพ
สืบเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทาให้เกิดความเชื่อมั่นใน
การเข้ามาศึกษาต่อทางด้านนี้
8.มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการประชาสั ม พั น ธ์ ที่
หลากหลาย เช่น www.facebook เสี ย งตามสาย
เครื อ ข่ า ยศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯลฯ ท าให้ ผู้ ส นใจได้ รั บ ข้ อ มู ล
การศึกษาต่อที่ชัดเจน
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ปัจจัยภายนอก (ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน)
โอกาส
อุปสรรค
1.นโยบายของ รมต.กระทรวงศึ กษาธิ การที่ เน้ น
1.นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาโดย
เรื่องการพัฒนาคนซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการ ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบทั้งใน
เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ ระบบ นอกระบบหรื อ ตามอั ธ ยาศั ย ส่ ง ผลให้
ของสังคมไทย
ผู้ เ รี ย นมี ท างเลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ท าให้ ก ารเลื อ ก
2.นโยบายสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษากระจาย ศึ ก ษาต่ อ ในระบบมหาวิ ท ยาลั ย ในบางสาขา
โอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคานึงถึงการสร้าง น้อยลง
ความเสมอภาคและความเป็ น ธรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่
2.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทาให้
ประชากรทุกกลุ่ม
ประชากรวัยเรียนมีจานวนลดลง ส่งผลให้กลุ่ม
3.ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกฐานะครูให้ เป้าหมายที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลดลง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยยกระดับให้ทัดเทียม
3.ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข อง
กั บ นานาชาติ ส อดรั บ กั บ นโยบายของประเทศที่ เ น้ น นักเรียน/เยาวชน เปลี่ยนแปลงไป ในทางลบ ไม่
ระบบการผลิตและพัฒนาครู)
สอดรั บ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมต่ อ การเป็ น
4.นโยบายจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาให้สอดคล้อง พลเมื อ งไทยที่ จ ะต้ อ งเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ของ
กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ประเทศชาติ ใ นอนาคตส่ ง ผลให้ ค รู อ าจารย์
5.นโยบายเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องทางานหนักในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ นักศึกษาให้ได้คุณภาพ
เพื่ อรองรั บ การพัฒ นาประเทศอย่ างมั่ น คงและนาพา
4.น โ ย บ า ย ที่ จ ะ มี ก า ร ปิ ด แ ล ะ ยุ บ ร ว ม
ประเทศไทยเข้ า สู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ แ บบ หลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลั ย:โดยใช้ผลการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่
ประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกเป็ น
6.นโยบายพัฒนาระบบการเข้าศึกษาในอุดมศึกษา เครื่องมือ ส่งผลทาให้ช่องทางในการดาเนินการ
ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายในทุกกลุ่มวัยและ เพื่อขยายหรือเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมกระทาได้ยาก
การสาเร็จการศึกษา ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน ขึ้น
จอมบึงพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะสม
5.การก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการและ
หน่วยกิตรวมถึงการถ่ายโอนหน่วยกิต ระบบเทียบโอน คุณวุฒิของอาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
หน่วยกิต ประสบการณ์การทางานระหว่างมหาวิทยาลัย ส่ ง ผลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพในการเปิ ด สอน
ในประเทศและกลุ่มประเทศในอาเซียน
สาขาวิชาใหม่ ๆ
7.นโยบายสร้ า งระบบและกลไกเพื่ อ จั ด สอบ
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร
8.นโยบายติ ด ตาม และพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต หลั ง เข้ า สู่
ตลาดงาน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนตั้งตัวได้
9.นโยบายยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้รับ
การรั บ รองในระดั บ อาเซี ย นและระดั บ โลกท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างระบบการเรียนรู้แบบสะสม
หน่ ว ยกิต การถ่า ยโอนหน่ ว ยกิ ตและระบบเทีย บโอน
ประสบการณ์ การท างาน ระหว่า งสถาบัน อุด มศึ กษา
ภายในประเทศและภู มิ ภ าคอาเซี ย น รวมทั้ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทยรับทราบ
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โอกาส
10.พั ฒ น า ร ะ บ บ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ผู้ มี
ความสามารถทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ เป็ น อาจารย์
สมทบในสถาบันอุดมศึกษา ทาให้สามารถรับอาจารย์
สมทบที่ มี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญเฉพาะศาสตร์ ม า
ปฏิ บั ติ ง านได้บ างเวลา ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ มศั ก ยภาพด้ า น
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา
11.นโยบายการพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ เ ป็ น มื อ อาชี พ
อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม พัฒนาตนเองด้าน
วิชาการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง หาโอกาสในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการพัฒนาเป็นระบบ ทา
ให้มีการร่วมมือในการพัฒ นาอาจารย์และแลกเปลี่ยน
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
12.นโยบายพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
ส า ร ส น เ ท ศ อุ ด ม ศึ ก ษ า ( Hardware,Software
,Peopleware) ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น สั ง กั ด แ ล ะ น อ ก สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
13.มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะ
นามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
14.หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน มี ส่ ว นร่ ว ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและทุนการศึกษา
15.นโยบาย รมต.กระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมให้
อาจารย์มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อุปสรรค

8

ด้านการวิจัย
ปัจจัยภายใน (ด้านการวิจัย)
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ให้
ความสาคัญกับการทาวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทา
วิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผ่านหน่วยงานกลาง
คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับต้นน้า กลางน้า
และปลายน้า
2. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะแก่การทา
วิจัยทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในการพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิ่น
3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ

ปัจจัยภายนอก (ด้านการวิจัย)
โอกาส
1. มีแหล่งทุนจานวนมาก และกาหนดประเด็นใน
การทาวิจัยที่หลากหลาย
2. แหล่งทุนภายนอกส่วนใหญ่มีกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ
ตนเอง
3. การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ร่วมบริหารจัดการแบบเครือข่าย

จุดอ่อน
1. มหาวิทยาลัยขาดแคลนนักวิจัยที่มีทักษะ
ในการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย
2. นักวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัยไว้ล่วงหน้า ด้วยระยะเวลาจากัด จึง
ทาให้ข้อเสนอโครงการวิจัยมีคุณภาพน้อย
เนื่องจากแหล่งทุนส่วนใหญ่จะให้เวลาในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยไม่มาก
3. นักวิจัยไม่นิยมทาวิจัยเชิงพื้นที่และวิจัย
เชิงสหวิทยาการ แต่สนใจทาเฉพาะงานวิจัยตาม
ศาสตร์ของตนเอง ทาให้ผลการวิจัยนาไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย
4. มหาวิทยาลัยขาดแคลนนักวิจัยพี่เลี้ยงที่
จะทาหน้าที่ให้คาปรึกษานักวิจัยรุ่นใหม่

อุปสรรค
1. การประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยส่วนใหญ่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทาให้
นักวิจัยบางส่วนขาดการรับรู้และเข้าไม่ถึงแหล่ง
ทุน
2. ประเด็นในการวิจัยเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วไปตามสภาพสังคม ทาให้นักวิจัยปรับตัว
ไม่ทัน
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ด้านการบริการวิชาการ
ปัจจัยภายใน (ด้านการบริการวิชาการ)
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยฯได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสานักงบประมาณด้านการบริการวิชาการ ใน
สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมาอย่างต่อเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยฯมีระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ และสาขาวิชา
3. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและ
การเรียนการสอน
ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริการวิชาการ)
โอกาส
1. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดทาโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
3. แนวทางและนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาส่งเสริมการดาเนินการโครงการบริการ
วิชาการสู่สังคม

จุดอ่อน
1. โครงการบริการวิชาการบางโครงการไม่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. มี ก ารประสานงานระหว่ า งผู้ จั ด ท า
โครงการบริ ก ารวิ ช าการกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ค่อนข้างน้อยและไม่ต่อเนื่อง
3. ขาดแนวทางที่ดีในการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

อุปสรรค
1. การจัดทาโครงบริการวิชาการมีความ
เสี่ยงเรื่องจานวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตาม
กาหนด
2.ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง
ไม่เอื้อต่อการจัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปัจจัยภายใน (ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
จุดแข็ง
1.มหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู่ ใ นแหล่ ง ที่ มี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่
หลากหลาย
2.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระดับสากล
3.มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจอย่างต่อเนื่อง
4.มีการบูรณาการงานด้านทานุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.การดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
6.มีชมรมศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและสมาชิกชมรมมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
7.มีงานวิจัยระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม
8.ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมสามารถดึ ง ศั ก ยภาพด้ า น
วัฒนธรรมท้องถิน่ ของนักศึกษามานาเสนอต่อสาธารณชนได้
9.มีการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่ระดับสากล
10.เป็ นแหล่งศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะมวยไทยที่ได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจัยภายนอก (ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
โอกาส
1.ในฐานะ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนทาให้มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ ย นทางด้ านศิล ปะและวัฒ นธรรม กับประเทศ
สมาชิก
2.สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับ
การดาเนินงานทางศิลปะและวัฒนธรรมและจัดสรรงบประมาณ
ให้กับมหาวิทยาลัยในการดาเนินกิจกรรม การเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.มี แ หล่ ง งบประมาณจากภายนอกทางด้ า นการวิ จั ย ที่
หลากหลาย
4.รั ฐ บาลมี น โยบายในด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
5.เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่ทันสมัย ช่วยให้การ
เผยแพร่กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย
และเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น

จุดอ่อน
1.มหาวิ ท ยาลั ย มี ง บประมาณไม่ ม ากจึ ง
จัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ภ า ร กิ จ ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม
2.บุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมน้อย
3.การจั ด การคว ามรู้ ด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบที่ดี
การเชื่ อ มโยงงานด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยังมี
น้อย

อุปสรรค
1.งบประมาณในการจัดสรรให้กับงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากรัฐบาลมีน้อย
2.การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในระดับสากล ต้องใช้งบประมาณใน
การดาเนินงานมาก
3.การเผยแพร่ วั ฒ นธรรมต่ า งชาติ ผ่ า น
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่
ทันสมัย ทาให้เยาวชนไทยส่วนใหญ่เห็นคุณค่า
ในวัฒนธรรมของชาติลดน้อยลง
4.ต้นทุนในการจัดกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมมีราคาสูง
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ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ปัจจัยภายใน (ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย)
จุดแข็ง
1.มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสอนและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
2.มี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นเมื อ งราชบุ รี ร องรั บ การ
ขยายตัวทางการศึกษาและเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ที่ดี
ในการเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น
3.สภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) มีความเข้มแข็ง
4.สภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลั ย เป็นธรรมชาติ
ร่มรื่น
5.ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯมากกว่ า
ร้อยละ 80 บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จุดอ่อน
1.ชื่อมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่ยอมรับของคนรุ่น
ใหม่ แ ละเป็ น อุ ป สรรคด้ า นการมี ง านท าของ
นักศึกษาจบใหม่
2.มหาวิทยาลัยมีขนาดเล็กและมีที่ตั้งห่างไกล
จากตัวเมือง
3.สภาพอาคารสถานที่มีอายุใช้งานนาน และ
อาคารที่พักเก่าและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
4.มี ลิ ง จ านวนมาก รบกวน สร้ า งความ
สกปรกและสร้างความเสียหายของอาคาร
5.ขาดความสามารถในการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
6.อัตรากาลังของบุคลากรไม่เพียงพอ

ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย)
โอกาส
อุปสรรค
1.ความเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและการประสาน
1.งบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจาก
ภายนอก ได้แก่ความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาน สานักงบประมาณ ค่อนข้างจากัด
ประกอบการ และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
2.กฎระเบี ย บบางส่ ว นจากส่ ว นกลางมี
หน่วยงานภายนอก
ข้อจากัด เช่น การจัดด้านพัสดุ
2.โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้าลึกทวาย
3.นโยบายค่ า แรงของรั ฐ บาล ท าให้ ต้ น ทุ น
เป็ นเส้น ทางการส่ งเสริมการพัฒ นามหาวิทยาลัย เช่น ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายดาเนินงานลดลง
โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การวิจัย สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
3.ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสทาให้มหาวิท ยาลัย
มีบทบาทในการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้าน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความ
มั่นคง
4.การเข้าถึงเทคโนโลยี สื่อสารสนเทศง่ายขึ้น ส่งผล
ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

12

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการประมวลศักยภาพพื้นฐานที่จะส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในอนาคต นั้น เป็นสิ่งสาคัญในการกาหนด
กลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ การพิจารณากาหนดทิศทาง ตามนโยบายการพัฒนาและการบริหาร
มหาวิทยาลัย นาไปสู่การวางแผนเพื่อให้การดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิ สัยทัศน์ และสนองนโยบาย
แห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ประเด็นมีความเชื่อมโยงกับ 1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2) นโยบายรัฐบาล ในนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และนโยบาย
ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 3)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาทุนศักยภาพมนุ ษย์
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ส่วนของการแปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน นั้น เป็นการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะ/
หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะ/หน่วยงานจะต้องกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ผลิตผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก อันได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย
บริการวิชาการ ทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซึ่งหมายรวมถึงความต้อ งการทรัพยากรด้าน
บุคลากร ด้านครุภัณฑ์ และด้านสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ประเด็น
การกากับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของโครงการ/กิจกรรม และความสาเร็จ
ขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย อันได้แก่
การจัดทารายงานประจาปีของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพ
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2556 -2560)
ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้ง 3 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้จัดทาขึ้นนี้เป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ ในมาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอชา) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนงานในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (Reprofiling) ระยะ 15 ปี
(2560-2574) นอกจากนี้ยังได้ผนวกข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยฯมาประกอบการพิจารณาการจัดทาแผนฯด้ว ย สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์
ประกอบด้วย นโยบายของมหาวิทยาลัย เจตนารมณ์อธิการบดี ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพื่อให้งานตามภารกิจ หลัก
บรรลุเป้าหมายทั้งผลผลิต และผลลัพธ์ และเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
4. บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติ
ภารกิจตามแผนที่กาหนด
5. เร่งรัดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และปรับปรุงภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงาน
6. กากับ ดูแล สวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย
7. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการ
เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะได้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโดดเด่นของแต่ละคณะ
9. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับระบบการทางาน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
10. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน
11. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
12. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนดาเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
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เจตนารมณ์ของอธิการบดี ( Strategic Intent)
กระผมและคณะผู้บริห ารมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะนาพา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาในการสร้ างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม ตลอดจนมีความเป็นเลิศบน
พื้นฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย โดยยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปรัชญาของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น สานต่อการผลิตครูพันธุ์บึงที่เก่งรอบด้านและเป็นต้นแบบครูดี มีคุณธรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตคุณภาพ สามารถนาความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้ โดยมีสิ่งสาคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้น ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นพลเมืองไทยที่
ดี สามารถอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียนและในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูผู้ซึ่งมี
ความสามารถตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 เรียกว่า “ครูพันธุ์บึง” ซึ่งเป็น
ครูที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาที่เรียน มีความสามารถทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นที่ประจักษ์
เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรจุทางาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ทันที
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้รากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสู่สากล
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีบุคลากรด้านการวิจัย ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการใช้
ผลการวิจัยไปรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีความเป็นธรรมชาติ สมาชิก
องค์กรมีสุขภาพดีทั้งกายและจิต
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็น
องค์กรที่สมาชิกทุกคนรวมทั้งศิษย์เก่า มีความเอื้ออาทร แบ่งปัน ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถเป็น ที่พึ่งพา
ทางปัญญา และหาทางออกให้แก่สังคมได้
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
เน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
เจตนารมณ์ดังกล่าว อยู่ภายใต้นโยบายที่ว่า
“มหาวิทยาลัย ภายใต้ร่มพฤกษา ที่สร้างความสุขกายสุขใจ แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน บัณฑิตมี
ความเป็นพลเมือง นาต่อเนื่องเรื่องคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นย้าความ
ซื่อสัตย์สุจริต”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปณิธาน (Determination)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่นาไปสู่วิถี
ชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
แบบประชาสังคม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้
สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิดมโนธรรม
สานึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี
4. มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ต้ องเป็นชุมชนแห่ งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลื อกอัน
หลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งใน
การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้อ งผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอื่น ๆ ให้ได้ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ สามารถสนองตอบต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นผู้นาทางความคิดเพื่อสร้างความเข้ าใจและความรอบรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลย
ภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความสานึก
ต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
โดยคาสาคัญมีความหมายดังนี้
ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมีความรักในเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน
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เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ภาคตะวันตก
โดยคาสาคัญมีความหมายดังนี้
ภูมิปัญญาตะวันออก หมายถึง ดูแล น้า ป่า ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนว
พระราชดาริ (สีน้าเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีความอบอุ่น (สีเขียว),
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์(สีเหลือง) :ตามปรัชญาในพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
1. ครูพันธุ์บึง 2. มวยไทยศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐาน
ของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย”
“Be Top Quality University in generating valuable products to society and exerting for
an excellence based on Innovation, and Thai Wisdom.”
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน และดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกคน
“To develop university core mission fulfillment and take good care of university’s staff
quality of life. ”
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ “ดีมาก”
“ University’s external quality assurance is approved by all external quality assurance
institutes at “the best level.”
2. ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างน้อย 1 สาขาวิชา
“ University is recognized internationally for at least one academic program.”
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
“ University’s staff are developed and they are taken good care of safety, security
and fair salary.”
4. ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน
“ International cooperation with at least ten educational institutes.”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human Resources)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ
(Quality Building and Landscape Management)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ
(Quality Administration for ASEAN Orientation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีคุณภาพ (Quality Digital for Education Economy and Society)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
อย่างมีคุณภาพ (Quality Management)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management)
กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
ทุกหลักสูตรให้ ให้มีมาตรฐานตาม มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์และเน้นให้ทุกหลักสูตรมี
2. จัดทาระบบและกลไกในการควบคุมกากับสาระของรายวิชาใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ หลักสูตรให้สามารถรองรับความทันสมัย ความต้องการของนักศึกษา
นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความเป็น และตลาดแรงงาน
มืออาชีพ
3. จัดทาระบบและกลไกในการควบคุมมาตรฐานวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่
เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตร
4. พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
5. จัดทาระบบและกลไกในการควบคุมกากับการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์

สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน/
4คณะ/1
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย

1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัยสอดรับ
กับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่
21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน/
4คณะ/1
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/กอง
พัฒนา
นักศึกษา/
สานักวิทย
บริการฯ

1. จัดระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดย
คานึงถึงคุณสมบัติ ความรับผิดชอบและการมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
2. จัดทาระบบและกลไกในการวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระ
นิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และลักษณะนักศึกษา โดยสามารถ
ให้คาปรึกษาตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย
จนสาเร็จการศึกษา
3. จัดทาระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนเพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนความสามารถในการปฏิบัตงิ านในโลกแห่งความเป็นจริง
และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ทาให้ผลการประเมิน สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา
4. จัดโครงการพัฒนา : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
คณาจารย์
5. พัฒนาระบบการทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษาExit-Examโดย
มุ่งเน้นสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
6. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการให้แก่กศึกษา
7. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นการฝึก
ปฏิบัติจากสถานที่จริง อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทาความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการหรือท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
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กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการ
พัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง

1. พัฒนาโครงการครูพันธุ์บึงให้เป็นโครงการต้นแบบของการผลิตครู
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการกากับควบคุม การผลิตและพัฒนาครู
ของคณะกรรมการคุรุศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. จัดโครงการ “พัฒนาครูมือใหม่ สู่ครูมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป
4. จัดระบบและกระบวนการบ่มเพาะเพื่อปลูกฝังความเป็นครูมือ
อาชีพให้แก่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการ
คุรุศึกษา/คณะ
วิทยาศาสตร์
ฯ/คณะครุ
ศาสตร์/คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็น
1. พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและ
พลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรวมถึงการ
ที่ดี และสร้างโอกาสเพื่อการ
พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบและกลไกดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีงานทาระหว่างเรียนและการ
จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนสาขาวิชาจัดทาแผนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
4. สนับสนุนให้งานกิจการนักศึกษา พัฒนากิจกรรมผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ผ่านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(Field Experience) สหกิจศึกษา (Co operative Education)
ระบบทวิภาคี (Internship) และการบูรณาการการทางานกับการ
เรียนรู้ (Work Integrated Learning) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ หรืออาจ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา
5. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
6.สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ จิตอาสา ความซื่อสัตย์สุจริต
และความเป็นพลเมืองที่ดีแก่นักศึกษา
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรจุวิชาความเป็นพลเมืองในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร
8. จัดโครงการบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้(Work
Integrated Learning) สาหรับให้ทุกหลักสูตรนามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

4คณะ/1
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/กอง
พัฒนา
นักศึกษา/ศูนย์
อาเซียนฯ/
คณะกรรมการ
บริหาร
โครงการสหกิจ
ศึกษา

1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. จัดระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สือ่
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน
แบบหลากหลาย ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย
2. พัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรูพ้ ร้อม
ทั้งจัดสรรงบประมาณในการทาวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4คณะ/1
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/
สานักงาน
อธิการบดี/
สานักวิทย
บริการ
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กลยุทธ์
1.6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอม
บึงให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง

มาตรการ/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาระบบสารสนเทศ และสร้างระบบดูแลและส่งเสริม
คณะกรรมการ
ศักยภาพนักเรียน
บริหารโรงเรียน
2. สร้างเครือข่ายโรงเรียนความร่วมมือกับสถานศึกษาทัง้ ใน
สาธิตฯ
ประเทศและต่างประเทศ
3. จัดระบบการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน โรงเรียนสาธิต
ของ สกอ.
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียน การวัดผลและประเมินผลตาม
กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาระบบบริหาร ระบบงานวิชาการ ระบบการพัฒนาผู้เรียน
สู่อตั ลักษณ์ “ กล้าคิด กล้าทา กล้านาอย่างสร้างสรรค์”
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กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
1.1 สนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาทุกหลักสูตรให้ ให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้น
ให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ
1.2 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัยสอดรับกับทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัด กิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาระบบการผลิต
และการพัฒนาครูให้มีความ
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ.
2558 2559 2560
2561

1.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม (ตบช. 1.1/สกอ.สถาบัน-คณะ)
1.1.2 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตบช. 5.4/สกอ. หลักสูตร)

1.87
คะแนน
4.00
คะแนน

2.99
คะแนน
4.89
คะแนน

3.51
คะแนน
4.00
คะแนน

4.00
คะแนน
4.50
คะแนน

1.2.1 การประเมินผู้เรียน (ตบช. 5.3/สกอ.
หลักสูตร)
1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่จัดกระบวน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.2.3 จานวนวิธีการหรือจานวนแนวปฏิบัติ
ที่ดี ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning

2.16
คะแนน
-

2.75
คะแนน
-

-

-

3.00
คะแนน
ร้อยละ
25
10
วิธีการ

4.00
คะแนน
ร้อยละ
50
10
วิธีการ

1.3.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการครูพันธ์บึง
1.3.2 ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ร้อยละ
ครุศาสตรบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตร
85
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็น
1.4.1 ผลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2/
พลเมืองไทยและพลเมือง
(ตบช.3.2/สกอ. หลักสูตร)
2.09
อาเซียนที่ดี และสร้างโอกาส
คะแนน
เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็น
1.4.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข้อ/
มาตรฐานสากล
(ตบช.1.6/สกอ.คณะ, ตบช.1.5 สถาบัน)
5คะแนน
1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
1.5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 2/
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ตบช. 6.1 /สกอ.หลักสูตร)
2.53
คะแนน
1.6 พัฒนาโรงเรียนสาธิต
1.6.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ผา่ น
(ยังไม่
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงกว่า ประเมิน
หมู่บ้านจอมบึงให้เป็น
T-score 40.00
ในปี 58)
โรงเรียนตัวอย่าง
1.6.2 จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติ
1.6.3 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ผา่ นการทดสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน ตามกรอบ CEFR ระดับ B1
16.4 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน
ประชาชน ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน

ร้อยละ 80 ร้อยละ100
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
94.79
85
85
ระดับ 2/ ระดับ 3 /
2.93 3 คะแนน
คะแนน
6 ข้อ/5 6 ข้อ/
คะแนน 5 คะแนน
ระดับ 3 ระดับ 3
3.05
3.00
คะแนน คะแนน
(ยังไม่ ร้อยละ 80
ประเมินใน
ปี 59)
2 รางวัล
ร้อยละ 70
-

ระดับ 4 /
4 คะแนน
6 ข้อ/
5 คะแนน
ระดับ 4
4.00
คะแนน
ร้อยละ 80
3 รางวัล
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research)
กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์
2.1 พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือ
การเรียนการสอน

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบออนไลน์ในการจัดทาวารสารและเวทีประชุม
วิชาการ
2. จัดทาชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ทางด้านพืช
เศรษฐกิจชุมชนในลักษณะโครงการร่วมทุนกับแหล่งทุนภายนอก
3. จัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์
4. จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

สถาบันวิจัยฯ
/4คณะ/1
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย

กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561

2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อ
2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
6 ข้อ/
ใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตบช. 2.1/ 5 คะแนน
และ/หรือการเรียนการ สกอ.คณะ+ สถาบัน)
สอน
2.1.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
4.87
สร้างสรรค์ (ตบช. 2.2 /สกอ.คณะ+ สถาบัน)
คะแนน
2.1.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
2.1.4 การบริหารจัดการงานวารสารและ
การประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์
2.1.5 จานวนผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน
2.1.6 ร้อยละความสาเร็จของแผน
งานวิจยั

6 ข้อ/ 5
คะแนน

6 ข้อ/
6 ข้อ/
5 คะแนน 5 คะแนน

5.00
คะแนน
-

5.00
คะแนน
4.00
คะแนน

ร้อยละ
88.46

5.00
คะแนน
4.00
คะแนน

5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน 5 คะแนน
10
10
โครงการ โครงการ
ร้อยละ
70

ร้อยละ
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service)
กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาชุมชนและ/
หรือองค์กรเป้าหมายให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3.2 สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
3.3 : พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดทาฐานข้อมูลชุมชนเพือ่ การจัดทาโครงการบริการวิชาการ
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการกับการเรียนการสอน
และ/หรืองานวิจัย
1. จัดตั้งหน่วยงานกลางสาหรับประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ทบทวนแผนและจัดทาสารสนเทศลงสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินงานตามแผนพร้อมประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลดาเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ
2. จัดทาแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาหลักสูตรครูประจาการ ให้มีความสามารถ มีทักษะ เทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เน้นเป็นสาคัญ (คณะครุศาสตร์)
- สร้างมาตรฐานภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ(คณะมนุษย์ฯ)
- การสื่อสารในองค์กร (คณะวิทยาการจัดการ)

สถาบันวิจัยฯ/
4คณะ/
1 วิทยาลัย/
ศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง
สถาบันวิจัยฯ/
4คณะ/1วิทยาลัย/
ศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง
สถาบันวิจัยฯ/
4คณะ/
1 วิทยาลัย/
ศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาชุมชนและ/
หรือองค์กรเป้าหมายให้
มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ.
2558
2559
2560
2561

3.1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตบช.
6 ข้อ/ 5 ข้อ/ 5
6 ข้อ/
3.1 /สกอ.คณะ+ สถาบัน)
5 คะแนน คะแนน 5 คะแนน
3.1.2 ร้อยละความสาเร็จของแผนงาน
ร้อยละ ร้อยละ
บริการวิชาการ
100
80
3.1.3 การบูรณาการการให้บริการวิชาการกับ ร้อยละ
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
50
3.1.4 จานวนโครงการสร้างรายได้จากการ
2
ให้บริการวิชาการ
โครงการ
3.2 สืบสานโครงการอัน
3.2.1 จานวนโครงการอันเนือ่ งมาจาก
4
3
3
เนื่องมาจากพระราชดาริ พระราชดาริ
โครงการ โครงการ โครงการ
3.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
N/A
ร้อยละ
ให้เป็นศูนย์กลางการ
ตามแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ไม่ประเมิน
80
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์
ในปี 59
3.3.2 จานวนหลักสูตรสาหรับฝึกอบรมการ
N/A
5
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไม่ประเมิน หลักสูตร
ในปี 59

6 ข้อ/
5 คะแนน
ร้อยละ
80
ร้อยละ
60
4
โครงการ
3
โครงการ
ร้อยละ
80
5
หลักสูตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

4.1 ส่งเสริม และพัฒนา
งานด้านทานุบารุง ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้วดั
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการให้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มวยไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านทานุศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมจากผลการประเมินอยู่เสมอ
4.2 อนุรักษ์ สืบสาน
1. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุศลิ ปะและ
ส่งเสริม เผยแพร่ และ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย องค์ความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนา ศิลปะ และ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชาวบ้านและภูมปิ ัญญาท้องถิน่
วัฒนธรรม
2. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้มีผลงานเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. อนุรักษ์และส่งเสริมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการละเล่นชุมชน
ท้องถิ่นและอาเซียน
4.3 ส่งเสริม และสนับสนุน
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการ วัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่ แหล่งท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ งานประเพณี ศิลปะ และงานวัฒนธรรมในชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation and value added)

สานักศิลปะฯ
/4คณะ/1
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/ศูนย์
การเรียนรู้ใน
เมือง

สานักศิลปะ
ฯ/4คณะ/1
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/ศูนย์
การเรียนรู้ใน
เมือง
สานักศิลปะ
ฯ/ศูนย์
อาเซียนฯ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริม และพัฒนา
งาน ด้านทานุบารุง ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.2 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม
เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.3 ส่งเสริม และสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายเพื่อการ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ.
2558
2559
2560
2561
-

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

4.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
ตัวบ่งชีด้ ้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(สกอ.)
4.3.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
12
12
15
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายใน
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ประเทศและต่างประเทศ
4.3.2 จ านวนนั กศึกษา และบุ คลากรที่
514 คน 1,000 คน 1,200 คน
เข้าร่วมโครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ(Quality Human resources)
กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบและ
กลไก การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง

มาตรการ
มาตรการ : กากับ ติดตาม การพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ทันสมัย
- สร้างระบบการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ
(ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์)
- สร้าง/พัฒนาระบบงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
- พัฒนาระบบและโครงสร้างบริหารจัดการสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
- การพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- พัฒนาระบบงานและการบริหารที่เอื้อต่อพนักงานมหาวิทยาลัย ให้
พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- จัดระบบภาระงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และการออกกาลังกาย
- จัดสรรอัตรากาลังบุคลากรตามแผนอัตรากาลังของมหาวิทยาลัยหรือ
สถานการณ์ปัจจุบนั
- จัดทาคู่มือสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (คู่มือสายวิชาการ/คู่มือ
สายสนับสนุนวิชาการ)
มาตรการ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ให้มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
- การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ด้านการสอน การวิจัย ตามแผนพัฒนา
บุคลากร และสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้มีจรรยาบรรณที่ดี
- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ( ID Plan)
สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี
- พัฒนาผ่านเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
และการวิจัย กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการจัดทาผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สงู ขึ้น
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล( ID Plan)
สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี
- ส่งเสริมการจัดทาผลงานของสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น
4. พัฒนาภาวะผู้นามหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งระดับต้น ระดับกลาง
ระดับสูง

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารบุคคลฯ/4คณะ
/1 วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย/สโมสรอาจารย์ฯ/
สภาคณาจารย์ฯ

26

กลยุทธ์

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

5.2 สร้างวัฒนธรรมและ มาตรการ : สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทางาน (สร้างระบบ
บรรยากาศการทางาน
การทางานเป็นทีม ,สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน, สร้าง
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ, สร้างความภักดีต่อองค์กร
1. โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์/กิจกรรมสัมพันธ์/งานพบปะสังสรรค์
ประจาปี/กิจกรรมทาบุญกลางบ้าน/กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน
อาทิ KM จากอาจารย์ทไี่ ปศึกษาอบรม มาถ่ายทอดต่อ

งานบริหารบุคคล
ฯ/สโมสรอาจารย์
ฯ/สานักงาน
อธิการบดี

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบและ
กลไก การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2558
2559

5.1.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระดับ 2/ ระดับ 2/
(ตบช. 4.1 /สกอ.หลักสูตร)
2.13คะแนน 2.77คะแนน
5.1.2 ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนา
N/A
บุคลากร
ไม่ประเมิน
ในปี 59
5.2 สร้างวัฒนธรรมและ
5.2.1 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ
บรรยากาศการทางาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มตี ่อการ
89.60
ร่วมกันอย่างมี
ปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ.
2560
2561
ระดับ 3/ ระดับ 4/
3 คะแนน 4 คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
80
85
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ
(Quality Building and Landscape Management)

กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

6.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
1. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
เป็น“มหาวิทยาลัยยั่งยืน”
2. จัดทาโครงการสานักงานสีเขียว (Green office)
( SU = Sustainable
(การบริหารจัดการองค์กร/การดาเนินงาน/การใช้พลังงานและ
UNIVERSITY)
ทรัพยากร/การจัดการของเสีย/สภาพแวดล้อมภายและภายนอกสานักงาน/
การจัดซื้อจัดจ้าง/การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)
6.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
1. จัดให้มี่สิ่งอานวยความสะดวกด้านกายภาพ
เรียนรู้ทางกายภาพและสิ่ง
2. จัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาในทุกด้านและครอบคลุมทุกระดับ
อานวยความสะดวกให้มี
การศึกษา
ปริมาณเพียงพอและมี
3. จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
คุณภาพพร้อมใช้งาน

สานักงาน
อธิการบดี/
4 คณะ/1วิทยาลัย/
3สานัก/1สถาบัน
บัณฑิตวิทยาลัย/
งานอาคารสถานที่ฯ
สานักงาน
อธิการบดี/
4คณะ/
1 วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย /ศูนย์การ
เรียน รู้ในเมืองราชบุรี
/งานอาคาร
สถานที่ฯ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

6.1 พัฒนามหาวิทยาลัย
6.1.1 ระดับความสาเร็จการดาเนิน
ให้เป็น“มหาวิทยาลัยยัง่ ยืน” โครงการสานักงานสีเขียว (Green office)
( SU = Sustainable
UNIVERSITY)
6.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
6.2.2 ร้อยละความสาเร็จของ
เรียนรู้ทางกายภาพและสิ่ง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
อานวยความสะดวกให้มี
ปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน

ผลการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ.
2558
2559
2560
2561
-

5 ข้อ/
5 ข้อ/
5 ข้อ/
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

-

N/A
ไม่ประเมิน
ในปี 59

ร้อยละ
55

ร้อยละ
60
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
(Quality Administration for ASEAN Orientation)
กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

7.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
7.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
1. เร่งรัดปรับปรุงเว็บไซต์ของงานวิเทศน์สัมพันธ์ เพื่อนาเสนอข้อมูล
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ความรู้ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และข่าวสารข้อมูลของ
เพื่อนบ้าน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทีเ่ กี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่เป็น
ภาษาอังกฤษ
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านมาทากิจกรรมสอน
นักศึกษาและบุคลากร
7.3 ส่งเสริมกิจกรรมความ
1. การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
อาเซียนและหรือประเทศอาเซียน+3
มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
และ/หรือ ประเทศอาเซียน+3

ศูนย์อาเซียน
ศึกษาฯ/ทุก
หน่วยงาน
ศูนย์อาเซียน
ฯ/สานักวิทย
บริการ/ทุก
หน่วยงาน
ฝ่ายการศึกษา
กับการมีงาน
ทา/ศูนย์บม่
เพาะวิสาหกิจ/4
คณะ/1
วิทยาลัย

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
7.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2558
2559

ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ.
2560
2561

7.1.1 จานวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้

-

-

100 คน

100 คน

7.1.2 จานวนจดหมายข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียน
7.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
7.2.1 จานวน Website
ภาษาอังกฤษและภาษา
7.2.2 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเทศเพื่อนบ้าน
7.2.3 ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่
สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ
7.3 ส่งเสริมกิจกรรมความ
7.3.1 จานวนโครงการความร่วมมือ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
อาเซียนและ/หรือ ประเทศ
อาเซียน+3

-

-

6 ฉบับ

6 ฉบับ

-

-

1 เว็บไซต์ 1 เว็บไซต์
100 คน 100 คน
ร้อยละ ร้อยละ
60
65

-

-

1 โครงการ 1 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ
(Quality Digital for Education Economy and Society)
กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

8.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
“Muban Chombueng
Rajabhat e–University”

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่ายตามพระราชบัญญัติ
กระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
3. พัฒนาระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัย (e-MIS0
5. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิน่ e-Chayarachaphuri
7. ความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์การ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.การกระทา
ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง ความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการ
2. ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน
ปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

สานักวิทยวิทย
บริการฯ/
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สานักวิทยวิทย
บริการฯ/คณะ
กรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
8.1 พัฒนามหาวิทยาลัย สู่
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
“Muban Chombueng
Rajabhat
e–University”

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561

8.1.1 ความพึงพอใจการให้บริการ
ร้อยละ
ระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
84.33
8.1.2 ระดับคุณภาพของการให้บริการ ระดับ
ระดับ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.10
4.50
8.1.3 ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่
ร้อยละ ร้อยละ
สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ 86.95
96.56
8.1.4 ร้อยละความสาเร็จของแผน
บริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
8.1.5 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่
8.2.1 ความรู้ความเข้าใจและแนว
ร้อยละ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การกระทาผิดทาง
80
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการ คอมพิวเตอร์และ พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง
ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริม อิเล็กทรอนิกส์
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
8.2.2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มี
N/A
ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของ
ไม่ประเมิน
เด็กและเยาวชน
ในปี 59

ร้อยละ
85
ระดับ
4.50
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
85
ระดับ
4.70
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

1
1
เครือข่าย เครือข่าย
ร้อยละ ร้อยละ
80
80
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
(Quality Management)
กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
9.1 บริหารมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนบริหารความเสี่ยง
2. กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานในการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าตามพันธกิจ
3. กาหนดให้ทุกหน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
4. กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดการความรู้ตามระบบ
5. กากับติดตามผลดาเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
6. กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่กาหนด
9.2 ก า กั บ ติ ด ต ามใ ห้ ทุ ก
1. พัฒนาระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกัน
หลั ก สู ต รได้ รั บ การประกั น คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ โดยให้มีคณะกรรมการกากับและรายงานผล
คุณภาพ
การติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
9.3 พัฒนาเครือข่ายความ
1. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางการ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัย เพื่อ สื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า
มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บา้ นจอมบึง และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมของ
ศิษย์เก่า กิจกรรมของศิษย์ปัจจุบัน กิจกรรมของคณะ และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
9.4 สร้างการยอมรับจาก
1. จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อท้องถิ่นและ
สังคมและชุมชนในฐานะ
ชุมชน (MCRU- Social Responsibility,MCRU-SR)
สถาบันการศึกษาหลักของ
2. เปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ให้ภาค
ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน
ส่วนต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ห้องสมุด สนามกีฬา สวนสุขภาพ สระ
และมีความรับผิดชอบต่อ
ว่ายน้า หอประชุม ด้วยข้อกาหนดที่เหมาะสม
สังคม
3. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างช่องทาง การรับรู้
ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชนและสื่อสารมวลชน
9.5. พัฒนาระบบการนา
1. บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ และการ
องค์กรเชิงยุทธศาสตร์
นาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตทิ ั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
(Strategic Leadership)
ปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ
4คณะ/1
วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย/ศูนย์
การเรียนรู้ใน
เมือง/กองกอง
นโยบายและ
แผน
สานักงาน
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
กองพัฒนา
นักศึกษา/
4คณะ/1
วิทยาลัย

งาน
ประชาสัมพันธ์/
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย/4
คณะ/1วิทยาลัย/
ศูนย์การเรียนรู้ใน
เมือง
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2558
2559

9.1 บริหารมหาวิทยาลัยตาม
9.1.1 การบริหารของสถาบันเพือ่ การ 7 ข้อ/
หลักธรรมาภิบาล
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
5 คะแนน
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (ตบช.
5.1/สกอ.สถาบัน)
9.1.2 ผลการบริหารงานของคณะ
3.74
(ตบช. 5.2/สกอ.สถาบัน)
คะแนน
9.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ร้อยละ
ภาพรวม
96.26
9.1.4 จานวนหน่วยงานที่จดั
โครงการ/กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินการภาครัฐ
9.1.5 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
9.2 ก า กั บ ติ ด ต ามใ ห้ ทุ ก
9.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการ
หลั ก สู ต รได้ รั บ การประกั น ประกันคุณภาพ
คุณภาพ
9.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่ได้คะแนน
ประเมิน 3.01 ขึ้นไป 2 ปีต่อเนือ่ ง จาก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มี มคอ.1
9.3 พัฒนาเครือข่ายความ
9.3.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนา
มหาวิทยาลัย
9.4 สร้างการยอมรับจาก
9.4.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมมือ
3
สังคมและชุมชนในฐานะ
กับชุมชน
โครงการ
สถาบันการศึกษาหลักของ
ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
9.5. พัฒนาระบบการนา
9.5.1 ร้อยละความสาเร็จของการ
องค์กรเชิงยุทธศาสตร์
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Leadership)

ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ.
2560
2561

7 ข้อ/5
คะแนน

7 ข้อ/
7 ข้อ/
5 คะแนน 5 คะแนน

3.94
คะแนน
ร้อยละ
96.63
-

4.00
4.51
คะแนน คะแนน
ร้อยละ ร้อยละ
97
98
6
10
หน่วยงาน หน่วยงาน

-

1
โครงการ

82.47

ระดับ
5
ร้อยละ
100
ร้อยละ
50

ระดับ
5
ร้อยละ
100
ร้อยละ
60

2
2
เครือข่าย เครือข่าย
1
โครงการ

1
โครงการ

ร้อยละ80 ร้อยละ80

คุณภาพ

ประสิทธิผล

แผนที่กลยุทธ์
(Strategies Map)

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์คุณ32ค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย”

ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ
“ดีมาก”

ได้รับการยอมรับในระดับสากล
อย่างน้อย 1 สาขาวิชา”

องค์ความรู้/ผลงานวิจัย ที่มี
คุณค่าต่อสังคม

บัณฑิตมีคุณภาพ/
และพลเมืองที่ดี

บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแล
ด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

การให้งานบริการวิชาการ
ตอบสนองชุมชน
และท้องถิ่น

ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน”

มีแหล่งเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน

ความพึงพอใจของ
บัณฑิตและบุคลากร

ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร

หลักสูตรมีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ

พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน

อาจารย์และบุคลากรมี
สมรรถนะ/เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์

พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากร/
นักศึกษา/งบประมาณ/งานวิจัย/
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
ครบถ้วนสมบูรณ์

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากร

อาคารสถานที่ ความปลอดภัย อุปกรณ์
อานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

32

32

การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

33

33

33

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2558-2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง

34

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2558-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วิสัยทัศน์ :

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย
“Be Top Quality University and Excellence based on Innovation, and Thai Wisdom”

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน และดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน
“To develop university core mission fulfillment and take good care of university’s staff quality of life.”

:
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เป้าประสงค์ : 1. ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ “ดีมาก”
“ University’s external quality assurance is approved by all external quality assurance institutes at “the best level.”
2. ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างน้อย 1สาขาวิชา
“ University is recognized internationally for at least one academic program.”
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
“ University’s staff are developed and they are taken good care of safety, security and fair salary.”
4. ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน
“ International cooperation with at least ten educational institutes.”
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1. จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
(Quality
Educational
Management)

กลยุทธ์
1.1 สนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาทุกหลักสูตร
ให้ ให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์และเน้นให้ทุก
หลักสูตรมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติเพือ่
ความเป็นมืออาชีพ

มาตรการ/โครงการ

1.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
(ตบช. 1.1/สกอ.สถาบัน-คณะ)
1.1.2 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตบช. 5.4/สกอ.
หลักสูตร)

2.16
คะแนน
-

2.75
คะแนน
-

-

-

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561
3.51
4.00
คะแนน
คะแนน
4.00
4.50
คะแนน
คะแนน

3.00
คะแนน
ร้อยละ
25
10
วิธีการ

4.00
คะแนน
ร้อยละ
50
10
วิธีการ
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1.2.1 การประเมินผู้เรียน (ตบช. 5.3/สกอ.
หลักสูตร)
1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่จัดกระบวน การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.2.3 จานวนวิธีการหรือจานวนแนวปฏิบัติที่ดี ใน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
1.87
2.99
คะแนน
คะแนน
4.00
4.89
คะแนน
คะแนน
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. จัดทาระบบและกลไกในการควบคุมกากับสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรให้สามารถรองรับความทันสมัย ความต้องการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน
3. จัดทาระบบและกลไกในการควบคุมมาตรฐานวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่
เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตร
4. พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการปฏิบัตจิ ริงและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
5. จัดทาระบบและกลไกในการควบคุมกากับการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์
1.2 พัฒนาระบบการ
1. จัดระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึง
จัดการเรียนการสอนให้มี คุณสมบัติ ความรับผิดชอบและการมีคุณภาพมาตรฐาน
ความทันสมัยสอดรับกับ
2. จัดทาระบบและกลไกในการวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระ
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
นิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และลักษณะนักศึกษา โดยสามารถให้
ศตวรรษที่ 21 รวมถึง
คาปรึกษาตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด สาเร็จการศึกษา
กิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
3. จัดทาระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนเพื่อให้ผลการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
สามารถสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง
และอัตลักษณ์ของ
และมีวิธกี ารให้ขอ้ มูลป้อนกลับที่ทาให้ผลการประเมิน สะท้อน
มหาวิทยาลัย
ความสามารถทีแ่ ท้จริงของนักศึกษา
4. จัดโครงการพัฒนา : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
คณาจารย์
5. พัฒนาระบบการทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษาExit-Examโดย
มุ่งเน้นสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
6. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการให้แก่กศึกษา
7. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นการฝึก
ปฏิบัติจากสถานทีจ่ ริง อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทาความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการหรือท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วดั
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์
1.3 พัฒนาระบบการ
ผลิตและการพัฒนาครู
ให้มีความเข้มแข็ง

1.3.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการครูพันธ์บึง

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
-

1.3.2 ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตร ร้อยละ
บัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
85
กาหนด

ร้อยละ
94.79

1.4.1 ผลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตบช. ระดับ 2/ ระดับ 2/
3.2/สกอ. หลักสูตร)
2.09 คะแนน 2.93
คะแนน
1.4.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตบช.
6 ข้อ/
6 ข้อ/5
1.6/สกอ.คณะ, ตบช.1.5 สถาบัน)
5คะแนน คะแนน

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561
ร้อยละ 80 ร้อยละ100
ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ระดับ 3 / ระดับ 4 /
3 คะแนน 4 คะแนน
6 ข้อ/
5 คะแนน

6 ข้อ/
5 คะแนน
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1. พัฒนาโครงการครูพันธุ์บึงให้เป็นโครงการต้นแบบของการผลิตครู
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการกากับควบคุม การผลิตและพัฒนาครู
ของคณะกรรมการคุรุศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. จัดโครงการ “พัฒนาครูมือใหม่ สู่ครูมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป
4. จัดระบบและกระบวนการบ่มเพาะเพือ่ ปลูกฝังความเป็นครูมือ
อาชีพให้แก่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
1. พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรวมถึงการพัฒนาระบบ
และกลไกการรับนักศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบและกลไกดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีงานทาระหว่างเรียนและการ
จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนสาขาวิชาจัดทาแผนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
4. สนับสนุนให้งานกิจการนักศึกษา พัฒนากิจกรรมผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ผ่านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field
Experience) สหกิจศึกษา (Co operative Education) ระบบทวิภาคี
(Internship) และการบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้ (Work
Integrated Learning) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ หรืออาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศมาให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา
5. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
6.สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ จิตอาสา ความซื่อสัตย์สุจริต
และความเป็นพลเมืองที่ดีแก่นกั ศึกษา
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรจุวิชาความเป็นพลเมืองในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร
8. จัดโครงการบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้(Work Integrated
Learning) สาหรับให้ทุกหลักสูตรนามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

ตัวชี้วดั
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1.4 พัฒนานักศึกษาให้
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนที่ดี
และสร้างโอกาสเพื่อ
การพัฒนาสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล

มาตรการ/โครงการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์
1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.6 พัฒนาโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง

1.5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตบช. 6.1 /สกอ.หลักสูตร)

1.6.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงกว่า T-score
40.00
1.6.2 จานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
1.6.3 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามกรอบ
CEFR ระดับ B1
16.4 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน
ประชาชน ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตบช. 2.1/สกอ.คณะ+
สถาบัน)
2.1.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ตบช. 2.2 /สกอ.คณะ+ สถาบัน)
2.1.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
ชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
2.1.4 การบริหารจัดการงานวารสารและการ
ประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์
2.1.5 จานวนผลงานวิจยั ที่ตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2.1.6 ร้อยละความสาเร็จของแผนงานวิจัย

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
ระดับ 2/ ระดับ 3
2.53
3.05
คะแนน
คะแนน

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561
ระดับ 3 ระดับ 4
3.00
4.00
คะแนน
คะแนน

(ยังไม่
(ยังไม่ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ประเมิน ประเมินในปี
ในปี 58)
59)
2 รางวัล 3 รางวัล
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75
-

-

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

6 ข้อ/
5 คะแนน

6 ข้อ/ 5
คะแนน

6 ข้อ/
5 คะแนน

6 ข้อ/
5 คะแนน

4.87
คะแนน
-

5.00
คะแนน
-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
88.46

5.00
คะแนน
4.00
คะแนน
5 ข้อ
5 คะแนน
10
โครงการ
ร้อยละ
70

5.00
คะแนน
4.00
คะแนน
5 ข้อ
5 คะแนน
10
โครงการ
ร้อยละ
100
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1. จัดระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนแบบ
หลากหลาย ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/การ
จัดการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย
2. พัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้พร้อม
ทั้งจัดสรรงบประมาณในการทาวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. จัดทาระบบสารสนเทศ และสร้างระบบดูแลและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน
2. สร้างเครือข่ายโรงเรียนความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3. จัดระบบการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน โรงเรียนสาธิต
ของ สกอ.
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียน การวัดผลและประเมินผลตาม
กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาระบบบริหาร ระบบงานวิชาการ ระบบการพัฒนาผู้เรียน
สู่อัตลักษณ์ “ กล้าคิด กล้าทา กล้านาอย่างสร้างสรรค์”
1. พัฒนาระบบออนไลน์ในการจัดทาวารสารและเวทีประชุม
วิชาการ
2. จัดทาชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ทางด้านพืช
เศรษฐกิจชุมชนในลักษณะโครงการร่วมทุนกับแหล่งทุนภายนอก
3. จัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์
4. จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

ตัวชี้วดั
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2 วิจัยอย่างมี
2.1 พัฒนาการวิจัยเพื่อ
คุณภาพ (Quality ใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น
Research)
และ/หรือการเรียนการ
สอน

มาตรการ/โครงการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
3 ให้บริการ
วิชาการอย่างมี
คุณภาพ (Quality
Academic
Service)

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาชุมชนและ/
หรือองค์กรเป้าหมายให้
มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน

มาตรการ/โครงการ
1. การจัดทาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการจัดทาโครงการบริการ
วิชาการ
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ
3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการกับการเรียนการ
สอน และ/หรืองานวิจยั

1. โครงการจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ
2. จัดทาแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
- พัฒนาหลักสูตรครูประจาการ ให้มีความสามารถ มีทกั ษะ
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เน้นเป็นสาคัญ (คณะครุศาสตร์)
- สร้างมาตรฐานภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ
(คณะมนุษย์ฯ)
- การสื่อสารในองค์กร (คณะวิทยาการจัดการ)

4
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
3.3.2 จานวนหลักสูตรสาหรับฝึกอบรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-

N/A

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

-

N/A

5
หลักสูตร

5
หลักสูตร
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3.3 : พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

3.2.1 จานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561
6 ข้อ/
6 ข้อ/
5 คะแนน 5 คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
80
80
ร้อยละ
ร้อยละ
50
60
2
4
โครงการ โครงการ
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3.2 สืบสานโครงการอัน
1. จัดตั้งหน่วยงานกลางสาหรับประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
เนื่องมาจากพระราชดาริ พระราชดาริ
2. ทบทวนแผนและจัดทาสารสนเทศลงสู่หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
3. ดาเนินงานตามแผนพร้อมประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลดาเนินงานต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
3.1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตบช. 3.1 /
6 ข้อ/ 5 ข้อ/ 5
สกอ.คณะ+ สถาบัน)
5 คะแนน คะแนน
3.1.2 ร้อยละความสาเร็จของแผนงานบริการ
ร้อยละ
วิชาการ
100
3.1.3 การบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
3.1.4 จานวนโครงการสร้างรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วดั
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
อย่างมีคุณภาพ
(Quality Art
and Culture)

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

4.1 ส่งเสริม และพัฒนา
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนงานศิลปะ
งานด้านทานุบารุง
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัว
และวัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปะ และ
บ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
วัฒนธรรม
เพือ่ ให้สามารถดาเนินการให้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มวยไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านทานุศิลปะและวัฒนธรรมจากผลการประเมินอยู่เสมอ

4.3 ส่งเสริม และ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะ
4.3.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา
และวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือ ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายใน ประเทศและ
ประเทศอื่นๆ
ต่างประเทศ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น แหล่ง
4.3.2 จานวนนักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วม
ท่องเที่ยว โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ งานประเพณี ศิลปะ และงาน
โครงการ
วัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value
creation and value added)

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

-

N/A

12
เครือข่าย

15
เครือข่าย

-

N/A

1,000 คน 1,200 คน
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1. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุศิลปะและ
4.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัว
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย องค์ความรู้เกีย่ วกับ
บ่งชี้ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชาวบ้านและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3. อนุรักษ์และส่งเสริมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการละเล่นชุมชน
ท้องถิ่นและอาเซียน

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
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4.2 อนุรักษ์ สืบสาน
ส่งเสริม เผยแพร่ และ
พัฒนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
N/A

40

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
5.พัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ
อย่างมีคุณภาพ
(Quality
Human
resources)

กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบและ
กลไก การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

40

40

มาตรการ : กากับ ติดตาม การพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล
5.1.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตบช.
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร
4.1 /สกอ.หลักสูตร)
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
5.1.2 ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนา
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทีท่ ันสมัย
บุคลากร
- สร้างระบบการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคลอย่างมือ
อาชีพ (ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์)
- สร้าง/พัฒนาระบบงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร
- พัฒนาระบบและโครงสร้างบริหารจัดการสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
- การพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- พัฒนาระบบงานและการบริหารที่เอื้อต่อพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- จัดระบบภาระงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และการออกกาลังกาย
- จัดสรรอัตรากาลังบุคลากรตามแผนอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
หรือสถานการณ์ปัจจุบัน
- จัดทาคู่มือสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (คู่มือสายวิชาการ/
คู่มือสายสนับสนุนวิชาการ)
มาตรการ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
- การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ด้านการสอน การวิจั ย ตาม
แผนพั ฒนาบุ คลากร และสร้ า งจิ ตวิ ญ ญาณของความเป็ นครู แ ละผู้ มี
จรรยาบรรณที่ดี
- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ( ID
Plan) สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี
- พัฒนาผ่านเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการและการวิจัย กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการจัดทาผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
ระดับ 2/ ระดับ 2/ ระดับ 3/ ระดับ 4/
2.13คะแนน 2.77คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน
N/A
ร้อยละ
ร้อยละ
80
85
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินงาน
2558
2559

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล( ID
Plan) สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี
- ส่งเสริมการจัดทาผลงานของสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น
4. พัฒนาภาวะผู้นามหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งระดับต้น
ระดับกลาง ระดับสูง
5.2 สร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทางาน
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทา
โครงการสานักงานสีเขียว (Green office)

6.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทางกายภาพ
และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้มีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน

6.2.2 ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้านกายภาพ

1. จัดให้มี่สิ่งอานวยความสะดวกด้านกายภาพ
2. จัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาในทุกด้านและครอบคลุมทุก
ระดับการศึกษา
3. จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ

N/A

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

-

ระดับ
ดีเยี่ยม

ระดับ
ดีเยี่ยม

ระดับ
ดีเยี่ยม

-

N/A

ร้อยละ
55

ร้อยละ
60
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6.1 พัฒนามหาวิทยาลัย
1. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
ให้เป็น“มหาวิทยาลัย
2. จัดทาโครงการสานักงานสีเขียว (Green office)
ยั่งยืน”
(การบริหารจัดการองค์กร/การดาเนินงาน/การใช้พลังงานและ
( SU = Sustainable
ทรัพยากร/การจัดการของเสีย/สภาพแวดล้อมภายและภายนอก
UNIVERSITY)
สานักงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง/การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)

-
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6. พัฒนาอาคาร
สถานที่และการ
จัดการภูมิทัศน์
อย่างมีคุณภาพ
(Quality
Building and
landscape
management)

มาตรการ : สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทางาน (สร้าง
5.2.1 ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของ
ระบบการทางานเป็นทีม ,สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงาน, สร้างความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ, สร้างความภักดี
ต่อองค์กร
1. โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์/กิจกรรมสัมพันธ์/งานพบปะสังสรรค์
ประจาปี/กิจกรรมทาบุญกลางบ้าน/กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ร่วมกัน อาทิ KM จากอาจารย์ที่ไปศึกษาอบรม มาถ่ายทอดต่อ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
7 บริหารจัดการ
เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมี
คุณภาพ
(Quality
Administration
for ASEAN
Orientation)

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

8.1 พัฒนามหาวิทยาลัย
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สู่มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่ายตาม
อิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัติกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
“Muban Chombueng
3. พัฒนาระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึง
Rajabhat
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
e–University”
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัย (e-MIS0
5. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น e-Chayarachaphuri
7. ความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

8.1.1 ความพึงพอใจการให้บริการระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
8.1.2 ระดับคุณภาพของการให้บริการ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1.3 ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
การประเมินมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
8.1.4 ร้อยละความสาเร็จของแผนบริหารความ
เสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
8.1.5 จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561
100 คน 100 คน
6 ฉบับ
6 ฉบับ

-

-

1 เว็บไซต์

1 เว็บไซต์

-

-

100 คน

100 คน

-

-

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

-

-

1 โครงการ 1 โครงการ

ระดับ
4.10
ร้อยละ
86.95
-

ร้อยละ
84.33
ระดับ
4.50
ร้อยละ
96.56
-

ร้อยละ
85
ระดับ
4.50
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
85
ระดับ
4.70
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

-

-

1
เครือข่าย

1
เครือข่าย
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7.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
7.1.1 จานวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้
บุคลากร และนักศึกษามี
2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
7.1.2 จานวนจดหมายข่าวที่เกีย่ วข้องกับความ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
เคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียน
อาเซียน
7.2 ส่งเสริมการพัฒนา
1. เร่งรัดปรับปรุงเว็บไซต์ของงานวิเทศน์สัมพันธ์ เพื่อนาเสนอข้อมูล
7.2.1 จานวน Website
ทักษะภาษาอังกฤษและ ความรู้ความเคลื่อนไหว เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน และข่าวสารข้อมูลของ
7.2.2 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภาษาประเทศเพื่อน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกีย่ วกับประชาคมอาเซียนที่เป็น
บ้าน
ภาษาอังกฤษ
7.2.3 ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านมาทากิจกรรมสอน
การประเมินมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
นักศึกษาและบุคลากร
7.3 ส่งเสริมกิจกรรม
1. การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
7.3.1 จานวนโครงการความร่วมมือทาง
ความร่วมมือทาง
อาเซียนและหรือประเทศอาเซียน+3
วิชาการ
วิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
อาเซียนและ/หรือ
ประเทศอาเซียน+3

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
-
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8 พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา
และรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมี
คุณภาพ (Quality
Digital for
Education
Economy and
Society)

กลยุทธ์

43

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

8.2.1 ความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบตั ิตาม
พ.ร.บ.การกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์และ พ.ร.บ.
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
8.2.2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้
เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและ
เยาวชน

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
ร้อยละ
80
-

N/A
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
ไม่ประเมิน
ในปี 59
7 ข้อ/5
คะแนน

7 ข้อ/
5 คะแนน

7 ข้อ/
5 คะแนน

3.94
คะแนน
ร้อยละ
96.63
-

4.00
คะแนน
ร้อยละ
97
6
หน่วยงาน

4.51
คะแนน
ร้อยละ
98
10
หน่วยงาน

-

ระดับ
5
ร้อยละ
100
ร้อยละ
50

ระดับ
5
ร้อยละ
100
ร้อยละ
60

2
เครือข่าย

2
เครือข่าย

-
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9.1.1 การบริหารของสถาบันเพือ่ การกากับ
7 ข้อ/
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
5 คะแนน
เอกลักษณ์ของสถาบัน (ตบช. 5.1/สกอ.สถาบัน)
9.1.2 ผลการบริหารงานของคณะ(ตบช. 5.2/
3.74
สกอ.สถาบัน)
คะแนน
9.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ร้อยละ
96.26
9.1.4 จานวนหน่วยงานที่จัดโครงการ/
กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินการภาครัฐ
9.1.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
9.2 กากับติดตามให้ทุก
1. พัฒนาระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกัน
9.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการประกัน
ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ รั บ ก า ร คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ โดยให้มีคณะกรรมการกากับและรายงานผล คุณภาพ
ประกันคุณภาพ
การติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
9.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่ได้คะแนนประเมิน
มหาวิทยาลัย
3.01 ขึ้นไป 2 ปีต่อเนื่อง จากจานวนหลักสูตร
2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้งหมดที่มี มคอ.1
9.3 พัฒนาเครือข่าย
1. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางการ
9.3.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์
ความร่วมมือของ
สื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า
เก่าของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เพื่อ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า
ร่วมกันพัฒนา
มูลนิธิวทิ ยาลัยครูหมูบ่ ้านจอมบึง และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมของศิษย์เก่า
กิจกรรมของศิษย์ปจั จุบัน กิจกรรมของคณะ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
80
80
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8.2 สร้างวัฒนธรรม
1. สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การกระทา
องค์การ ที่รู้เท่าทันการ ความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เปลี่ยนแปลงทาง
2. ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีการปกป้องคุ้มครอง และ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์
9 พัฒนาระบบ
9.1 บริหาร
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนบริหารความเสีย่ ง
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลัก
2. กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานในการวิเคราะห์ความ
มหาวิทยาลัยเพื่อ ธรรมาภิบาล
คุ้มค่าตามพันธกิจ
สร้างศักยภาพการ
3. กาหนดให้ทุกหน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
แข่งขันอย่างมี
4. กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดการความรู้ตามระบบ
คุณภาพ (Quality
5. กากับติดตามผลดาเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนา
Management)
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
6. กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่กาหนด

ตัวชี้วดั
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์
9.4 สร้างการยอมรับ
จากสังคมและชุมชนใน
ฐานะสถาบันการศึกษา
หลักของท้องถิ่นที่ให้
การสนับสนุนและมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
9.5. พัฒนาระบบการ
นาองค์กรเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic
Leadership)

มาตรการ/โครงการ
1. จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อท้องถิ่น
และชุมชน (MCRU- Social Responsibility,MCRU-SR)
2. เปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ เช่น การใช้หอ้ งสมุด สนามกีฬา สวนสุขภาพ
สระว่ายน้า หอประชุม ด้วยข้อกาหนดทีเ่ หมาะสม
3. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างช่องทาง การ
รับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดผล
กระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชนและสื่อสารมวลชน
1. บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ และ
การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติการ

ตัวชี้วดั
9.4.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมมือกับ
ชุมชน

9.5.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
3
1
โครงการ
โครงการ

-

N/A

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ.
2560
2561
1
1
โครงการ โครงการ

ร้อยละ80

ร้อยละ80
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ภาคผนวก

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(2555-2559)
และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(2555-2559)

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560

เป้าหมาย
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การ
กากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบัน
มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ
และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชีพ สถาบันอาจ
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
สร้างความตระหนักในคุณค่าของอุดมศึกษาโดยเน้น
คุณภาพมากกว่าปริมาณ (Quality Education) โดยมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมด้านอุดมศึกษา เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การบริหารอุดมศึกษาของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาใน
ลักษณะเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
บนพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตทีต่ อบสนองความต้องการของ
สังคมที่ต้องคานึงถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานและความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค (Manpower
Mobilization and Demographic Change) สร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทุกหลักสูตรให้ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์และ
เน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความ
เป็นมืออาชีพ/พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยสอดรับกับ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/พัฒนาระบบการผลิต
และการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง/พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนทีด่ ี และสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล/
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ/พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน/ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน/
ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
และ/หรือ ประเทศอาเซียน+3
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
(2551-2565)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
(2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(2555-2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการเรียนการสอน
อาจารย์มีจานวนเพียงพอ ตรงความต้องการในการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
บัณฑิต มีความสามารถในการทางานวิจัย งานสร้างสรรค์
พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง/
และนวัตกรรม มีทักษะประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเป็นครู
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดารงตนอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ให้เข้าสู่
การเป็นอาจารย์
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แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูม่ หาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ “Muban
Chombueng Rajabhat e–University”/ สร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่รู้เท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการปกป้องคุ้มครอง และ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพ
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล/กากับติดตามให้ทุกหลักสูตร
ได้รับการประกันคุณภาพ/ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย/สร้างการยอมรับจากสังคมและ
ชุมชนในฐานะสถาบันการศึกษาหลักของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/พัฒนาระบบการนาองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Leadership)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
(2551-2565)

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทุกหลักสูตรให้ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์และ
เน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความ
เป็นมืออาชีพ/พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยสอดรับกับ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/พัฒนาระบบการผลิต
และการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง/พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนทีด่ ี และสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล/
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ/พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
ส่งเสริม และพัฒนา งานด้านทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม /
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ และวัฒ นธรรม/ ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน/ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน/
ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
และ/หรือ ประเทศอาเซียน+3
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเปลีย่ นกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ของบัณฑิต ให้มีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
เรียนรู้และสามารถเรียนรูด้ ้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสา
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคณ
ุ ค่าของ
โลก ดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้บัณฑิตมีดลุ ยภาพระหว่างเก่งงานและเก่ง
ความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ทั้งร่างกาย
และจิตใจ เพื่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพงานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการติดตามประเมินคุณภาพ
และพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสูต่ ลาดงาน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
(2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศกลยุทธ์
ใช้ยุทธศาสตร์การเงินเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเป็น
กลไกกากับเชิงนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และก้าวสู่ความเป็นเลิศตาม
กลุ่มสถาบัน ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนและ
บูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการกากับติดตาม
ประเมินผลระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด
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แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทุกหลักสูตรให้ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์และ
เน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความ
เป็นมืออาชีพ/พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยสอดรับกับ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/พัฒนาระบบการผลิต
และการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง/พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนทีด่ ี และสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล/
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ/พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาชุมชนและ/หรือองค์กรเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน/ สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ/พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
ส่งเสริม และพัฒนา งานด้านทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม /
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ และวัฒนธรรม / ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง /
สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
(2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(2555-2559)
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แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น“มหาวิทยาลัยยั่งยืน”(SU = Sustainable
UNIVERSITY)/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพและสิ่งอานวยความ
สะดวกให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน/ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน/
ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
และ/หรือ ประเทศอาเซียน+3
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ “Muban Chombueng Rajabhat e–University”/ สร้าง
วัฒนธรรมองค์การ ที่รเู้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการ
ปกป้องคุม้ ครอง และส่งเสริมการรูเ้ ท่าทันสื่อออนไลน์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพ
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล/กากับติดตามให้ทุกหลักสูตร
ได้รับการประกันคุณภาพ/ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย/สร้างการยอมรับจากสังคมและ
ชุมชนในฐานะสถาบันการศึกษาหลักของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/พัฒนาระบบการนาองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Leadership)
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ตารางความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และ แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บน
พื้ น ฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทย และภู มิ
ปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกความเป็นไทย มี
ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต ในชุ ม ชนเพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นในท้ อ งถิ่ น รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสานึกและ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ

4.เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชนผู้น า
ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย
คุณ ธรรมจริ ย ธรรมและความสามารถในการบริ ห ารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5.เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึ กษาให้มี คุณ ภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัย
ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รอื่ น ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชี พ ของคนในท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง การแสวงหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์
อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพือ่ การจัดการศึกษาและรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
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ตารางความสอดคล้องระหว่างปรัชญาหรือปณิธาน
และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2558-2560)ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ปณิธาน
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ต้ อ ง
เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด องค์
ความรู้ที่นาไปสู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบ
นิเวศและหลักศาสนธรรม

2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ต้ อ ง
ร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องสร้าง
ความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรม
ชุมชนให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้
บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่
ความรู้ บังเกิดมโนธรรมสานึกที่ตระหนักในการ
เผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการ
เรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาชุมชนและ/หรือองค์กรเป้าหมายให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม และพัฒนา งานด้านทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.2 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาชุมชนและ/หรือองค์กรเป้าหมายให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม และพัฒนา งานด้านทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.2 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 9.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 9.สร้างการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะสถาบัน
การศึกษาหลักของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.1 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทุ ก หลั ก สู ต รให้ ให้ มี
มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ

52
ปณิธาน

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
จัด กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่
ดี และสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการ
เรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาชุมชนและ/หรือองค์กรเป้าหมายให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอัน
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสูม่ หาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
“Muban Chombueng Rajabhat e–University”
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพและสิง่ อานวย
ความสะดวกให้มีปริมาณเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้งาน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
องค์ ก รประชาธิป ไตย โดยการปฏิ บั ติ อย่ า งเป็ น
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.1 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทุ ก หลั ก สู ต รให้ ให้ มี
ระบบทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน
ที่ดแี ละสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง
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6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องผลิต
และพั ฒนาวิ ชาชีพ ครู วิ ชาชีพ สาขาอื่น ๆ ให้ไ ด้
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่น
สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ และมี จิ ต วิ ญ ญาณในวิ ช าชี พ
สามารถสนองตอบต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคม

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็น
ผู้นาทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
รอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น และรั ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบ
นิเวศในท้องถิ่น

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่
ดีและสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.1 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทุ ก หลั ก สู ต รให้ ให้ มี
มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือ
การเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 7.4 สนับสนุนสร้างเสริมให้มีการพัฒนาและทดสอบฝีมือ
แรงงานที่มีทักษะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จะต้อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
ศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง เรียนการสอน
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
โครงสร้ า งและรู ป แบบการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร
เสริ ม สร้ า งความส านึ ก ต่ อ ความเสมอภาคของ อย่างต่อเนื่อง
ความเป็นมนุษย์ และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดใน
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างมี
การสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสูม่ หาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
“Muban Chombueng Rajabhat e–University”
กลยุทธ์ที่ 8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์
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ปณิธาน

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ (Quality Management)
กลยุทธ์ที่ 9.1 บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 9.2 กากับติดตามให้ทุกหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 9.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 9.4 สร้างการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะ
สถาบันการศึกษาหลักของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 9.5. พัฒนาระบบการนาองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Leadership)
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ตารางความสอดคล้อง
ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12, แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (2560-2579)
การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (Reprofiling) ระยะ 15 ปี (2560-2574)
และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิ าค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน
รวมทั้งงานวิจยั ที่สอดคล้อง กับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและ การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

แผนการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลัง
คน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง กับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เพื่อการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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แผนงานในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย
4 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 3

แนวทางที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
และกระบวนการเรียนรู้
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบและมาตรฐาน การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
แนวทางที่ 6 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ

แนวทางที่ 6 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบ
และมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
สู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิการอย่างมืออาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการวิชาการและการน้อมนาแนวพระราชดาริ ให้
ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิน่ และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับภูมปิ ัญญาไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
อาจารย์และบุคลากรสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูอย่าง
มืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการวิชาการและการน้อมนา
แนวพระราชดาริ ให้ตอบสนอง
กับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน อย่างมี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทลั เพื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
การจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
เศรษฐกิจและสังคม อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา
อาคารสถานที่และการจัดการภูมิ
ทัศน์อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนา
ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่าง
มีคุณภาพ
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การปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย(Reprofiling)

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ
แนวทางที่ 5 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
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ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(พ.ศ.2556 -2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
(2556-2560)
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี
ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560)

- ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) /
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12/
แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยฯระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)/
และการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (Reprofiling) ระยะ 15 ปี
(2560-2574)
- ศึกษาผลการดาเนินงานผลการประเมิน สกอ./สมศ./ก.พ.ร.
- วิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
- ทบทวนปรัชญา/ปณิธาน
- ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ร่าง แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (2556-2560)
ปรับปรุงครั้งที่ 3

นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

ถ่ายทอดแผน/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แก่ทุกหน่วยงาน

