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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

 แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวการท างานนั้น ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 9/2556 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556  มีการทบทวนแผนดังกล่าวทุกปี และที่ผ่านมา มี
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจ านวน 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 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับปรับปรุงดังกล่าวแล้ว จึงได้
จัดให้มีการประชุมพิจารณาทบทวนแผนฯในวันที่ 23-24 มกราคม 2560  ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟ
เฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ 
ในที่ประชุม พร้อมทั้งวิเคราะห์ และด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 ขึ้นและเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าร่างแผนกล
ยุทธ์ฯฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3เสนอต่อ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามมาตรา 18 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อนึ่ง แผนกลยุทธ์ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 3 ฉบับนี้ จะเป็นแผนที่จะ
น าไปใช้ส าหรับปีการศึกษา 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุง 
ครั้งที่ 3 ยังคงมีความครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอธิการบดี  ปรัชญา  ปณิธาน และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579)  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 มีการด าเนินการปรับปรุง โดยเพ่ิม/ลด บางกลยุทธ์/มาตรการ และปรับลดตัวชี้วัด
ความส าเร็จจากตัวบ่งชี้คุณภาพ 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) 
             “เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม 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) 
  พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน และดูแลคุณภาพชีวิต
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 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (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 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
    อย่างมีคุณภาพ (Quality Digital for Education Economy and Society) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
    อย่างมีคุณภาพ (Quality Management)



   ค 

 
ซึ่งทั้ง 9 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะอยู่ในแผนพันธกิจหลัก 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานจัดการศึกษา 

(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) แผนงานวิจัย(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)  แผนงานบริการวิชาการ(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)  และแผนงานบริหารจัดการ(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5-9) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทกุด้าน และดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน 

 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ นานาชาติ อย่างมีคุณภาพ  (Quality Preparing to   
 
 

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

 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์
คุณค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐาน

ของนวัตกรรม 
และภูมปิัญญาไทย 

“Be Top Quality  University  and 
Excellence based on Innovation, 

and  Thai Wisdom” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

(Quality Educational 
Management) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาอาคารสถานที่และการ
จัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 

(Quality Building and 
landscape management) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Art and 

Culture) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
วิจัยอย่างมีคุณภาพ 

(Quality Research) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Academic Service) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ

อย่างมีคุณภาพ 
(Quality Human resources) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ  
(Quality Administration for 

ASEAN  Orientation) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา
และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม อย่างมีคุณภาพ 
(Quality Digital for Education 

Economy and Society) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพการ
แข่งขันอย่างมีคุณภาพ (Quality 

Management) 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

ความเป็นมา 

  แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ซ่ึงมหาวิทยาลัยใช้
เป็นแนวการท างานนั้น ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 
9/2556 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556  มีการทบทวนแผนดังกล่าวทุกปี และที่ผ่านมา มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวจ านวน 2 ครั้ง ได้แก่  

1. แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 

2. แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 3 เริ่มจากการประชุมพิจารณาทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่ 23-
24 มกราคม 2560  ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยได้
พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ในประเด็นความส าเร็จและปัญหา/อุปสรรค รวมถึงการพิจารณาบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ ตามกระบวนการ PDCA  (plan-do-
check-act)  

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุง ครั้งที่ 3 
ยังคงมีความครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ
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 เพ่ือให้แผนฯ ปรับปรุงครั้งที่ 3 มีทิศทางที่ชัดเจนตามบริบทที่
เปลี่ยนไป 

โดยสาระหลักในแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ปรับปรุงครั้งที่ 3 มีการด าเนินการปรับปรุง โดยเพ่ิม/ลด บางกลยุทธ์/มาตรการ และปรับลดตัวชี้วัดความส าเร็จจาก
ตัวบ่งชี้คุณภาพ  จากเดิม 89 ตัวบ่งชี้ เหลือเพียง 59 ตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2497 โดยมีชื่อเดิมว่า 
“วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง” (Chombung  Village Institute)  มีรูปแบบเป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร 
ตามแนวความคิดเก่ียวกับ “วิทยาลัยหมู่บ้าน”ของประเทศตุรกี  ด าเนินการภายใต้จุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ  

1. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
เข้าศึกษาเป็นอันดับแรก  เมื่อศึกษาส าเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน 

2. เพ่ือปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครู  โดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงาน หลายแบบใน
วิทยาลัย เพ่ือน าความรู้ความช านาญไปลงมือปฏิบัติได้ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย คือ การเคารพ
นับถือ   ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีสติ และใช้ปัญญา 

4. เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง   
 

ในระยะเวลาอันยาวนาน  สถานศึกษาแห่งนี้ ได้เติบโตขึ้นและผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรมา
หลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ เป็นวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ.2513  เป็นสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ.2537 จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2547 
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และด ารงอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานจัดการศึกษา 5 คณะและ 2 วิทยาลัย คือ  คณะครุศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนนักศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรี 40 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู และระดับปริญญาโท 7 สาขา 
ได้แก่ สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ สาขาหลักสูตรการสอน  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาการบริหารธุรกิจ และสาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 474 คน จ าแนกเป็น บุคลากรสาย
วิชาการ 267 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 207 คน   

นักศึกษาทั้งหมด 7,445 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 6,820 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(ป.บัณฑิต) 154 คน ระดับปริญญาโท 471 คน มหาวิทยาลัยฯได้รับการประเมินตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก โดย
ผลการประเมิน ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้คะแนน 4.1538, ตัวบ่งชี้ สกอ.ประจ าปี
การศึกษา 2558 ได้คะแนน 4.16 ระดับด ี 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
มหาวิทยาลัยด าเนินการประชุมเพ่ือทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและ

ปัจจัยภายใน เมื่อวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ได้ด าเนินการทบทวนและแก้ไข
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ส าหรับด้านวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
    1.มหาวิทยาลัยฯมีความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้นักศึกษา
ได้รับการฝึกประสบการณ์ด้านการท างานอย่างมี
คุณภาพและเป็นการเพ่ิมรายได้ระหว่างเรียนให้แก่
นักศึกษา อันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ‘ใฝ่ดี ใฝ่รู้    
สู้งาน’                                                   
    2.คณาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯดูแล
เอาใจใส่นักศึกษาด้วยความเมตตา ท าให้นักศึกษามี
ขวัญก าลังใจในการศึกษาหาความรู้ เอ้ือต่อการ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับ
ของสังคม                                                                                                      
    3.ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯมากกว่า
ร้อยละ 80 บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
    4.มหาวิทยาลัยฯมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท 
เอก สาขามวยไทยศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก 
ถือ เป็ นการอนุ รั กษ์ และ เผยแพร่ ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมไทย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จักไดอี้กทางหนึ่ง                                                                             
    5.  มหาวิทยาลัยฯจัดระบบบริหารจัดการ
อุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ประกั น คุณภ าพกา รศึ กษ า  ขอ งส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                       
    6. มหาวิทยาลัยฯจัดทุนสนับสนุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา  อาจารย์ และบุคลากร เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านงานวิชาการให้มีระดับที่สูงขึ้น                                                                                                                                                              
    7. มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
งานวิจัย โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและ
ประสบการณ์ให้แก่ คณาจารย์และบุคลากร    

    1. มีลิงจ านวนมาก บางครั้งจึงสร้างความรบกวน 
และความเสียหาย 
    2.ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง                                                                                                                                    
    3.มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไม่เพียงพอ 
    4.นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อความพร้อมใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา                                                                                                                                                     
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

    1.การเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู 
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ                                                              
    2.ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือยกฐานะครู
ให้เป็นวิชาชีพขั้นสูงอย่างแท้จริงโดยยกระดับให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ                             
    3 . มห าวิ ทย าลั ยอยู่ ฯ ใ กล้ โ ค ร งกา รนิ คม
อุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวาย เป็นเส้นทาง
การส่ ง เสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การวิจัย สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ภาษา                                            
    4. เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่
ทันสมัยช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
มหาวิทยาลัย  มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึง
กลุ่มคนได้ง่ายขึ้น                                                                                                                                  
     

    1.ค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน/
เยาวชน เปลี่ยนแปลงไป  
    2.จ านวนประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลง 
ส่ งผลให้กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จะศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยลดลง                               
    3.ระบบจัดสรรงบประมาณใช้เกณฑ์เพ่ิมขึ้นไม่
เกินเพดาน เดิม มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษา
ค่ อนข้ า งน้ อยจึ ง ได้ รั บการจั ดส รรจากส านั ก
งบประมาณน้อย แม้ว่าปัจจุบันจะมีจ านวนนักศึกษา
เ พ่ิ มขึ้ น  แต่ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยบา ง ร ายการ  อาทิ  ค่ า
สาธารณูปโภค ก็ไม่สามารถขอรับการจัดสรรเพิ่มได้ 
  4.ประชาคมอาเซียน ส่งผลท าให้มหาวิทยาลัยมี
ต้องปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มี
ขีดความสามารถในการแข่ งขันในด้ าน สั งคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความม่ันคง 
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เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  จ าแนกตามภารกิจหลัก 5 
ด้าน จะมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้ 
                                                                                                                                                    

 
ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน 

 
 

 
ปัจจัยภายใน  (ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.อาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ มีความ

เมตตาและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ นักศึกษา
อย่างใกล้ชิดท าให้นักศึกษามีขวัญและก าลังใจที่ดีใน
การศึกษาหาความรู้ 

2.มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กร
ภายนอก อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันฝีมือ
แรงงาน  สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผล
ให้การฝึกประสบการณ์ด้านการท างานของนักศึกษามี
คุณภาพ และเป็นการเพ่ิมรายได้ระหว่างเรียนให้แก่
นักศึกษา สอดรับกับอัตลักษณ์  ‘ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน’ 

3.ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้วิชาเอก
(exit/exam) ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ท าให้สังคมเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต  

4.สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีนโยบายการ
บริหารงานที่เอ้ือต่อการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

5.มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท 
และเอก สาขามวยไทยศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลกจึงถือ
เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่ดีอีกทางหนึ่ง 

6.มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาประเภทต่างๆ เช่น ทุนอัญมณี   ทุน คสม.     
ทุนครูพันธุ์บึง 

7.มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ 
สืบเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดความเชื่อมั่นใน
การเข้ามาศึกษาต่อทางด้านนี้ 

8.มหาวิทยาลัยมีระบบการประชาสัมพันธ์  ที่
หลากหลาย เช่น www.facebook  เสียงตามสาย 
เครือข่ายศิษย์ เก่า ฯลฯ ท าให้ผู้สนใจได้รับข้อมูล
การศึกษาต่อที่ชัดเจน 

 

1.สัดส่วนระหว่างอัตราก าลังของอาจารย์
ผู้สอนกับจ านวนนักศึกษาไม่เหมาะสมและไม่
สมดุลหรือไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ สาขาวิชาที่
เป็นความต้องการของตลาดมาก มีนักศึกษาสนใจ
เรียนมากแต่อัตราก าลังผู้สอนที่มีอยู่  มีไม่มาก  
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตบัณฑิต  ตรงกัน
ข้ามบางสาขาวิชามีต้นทุนต่อหน่วยสู งมาก
เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนน้อยและไม่ขาดแคลน
ผู้สอน  

2.นักศึกษาส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขาด
แคลนทั้งความสมบูรณ์ในครอบครัวและทุนทรัพย์
ท าให้ความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ลดลง 

3.นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook/


6 
 

ปัจจัยภายนอก (ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน) 
โอกาส อุปสรรค 

1.นโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการที่เน้น
เรื่องการพัฒนาคนซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการ
เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้
ของสังคมไทย 

2.นโยบายสร้างโอกาสทางการศึกษากระจาย
โอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยค านึงถึงการสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้ เกิดขึ้นแก่
ประชากรทุกกลุ่ม 

3.ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือยกฐานะครูให้
เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยยกระดับให้ทัดเทียม
กับนานาชาติสอดรับกับนโยบายของประเทศที่เน้น
ระบบการผลิตและพัฒนาครู) 

4.นโยบายจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5.นโยบายเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและครู
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและน าพา
ประเทศไทยเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ 

6.นโยบายพัฒนาระบบการเข้าศึกษาในอุดมศึกษา 
ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายในทุกกลุ่มวัยและ
การส าเร็จการศึกษา ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะสม
หน่วยกิตรวมถึงการถ่ายโอนหน่วยกิต ระบบเทียบโอน
หน่วยกิต ประสบการณ์การท างานระหว่างมหาวิทยาลัย
ในประเทศและกลุ่มประเทศในอาเซียน 

7.นโยบายสร้ างระบบและกลไกเ พ่ือจัดสอบ
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร 

8.นโยบายติดตาม และพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่
ตลาดงาน เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนตั้งตัวได ้

9.นโยบายยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้รับ
การรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลกท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างระบบการเรียนรู้แบบสะสม
หน่วยกิต การถ่ายโอนหน่วยกิตและระบบเทียบโอน
ประสบการณ์การท างาน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทยรับทราบ 

1.นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาโดย
ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบทั้งใน
ระบบ นอกระบบหรือตามอัธยาศัย ส่งผลให้
ผู้ เรียนมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น ซึ่งท าให้การเลือก
ศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัยในบางสาขา
น้อยลง 

2.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท าให้
ประชากรวัยเรียนมีจ านวนลดลง  ส่งผลให้กลุ่ม 
เป้าหมายที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลดลง 

3.ค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน/เยาวชน เปลี่ยนแปลงไป ในทางลบ ไม่
สอดรับกับคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็น
พลเมือง ไทยที่ จะต้อ ง เป็นก าลั งส าคัญของ
ประเทศชาติ ในอนาคตส่งผลให้ครูอาจารย์ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องท างานหนักในการพัฒนา
นักศึกษาให้ได้คุณภาพ 

4.น โ ยบ าย ที่ จ ะมี ก า ร ปิ ด แล ะยุ บ ร ว ม 
หลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย:โดยใช้ผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็น
เครื่องมือ ส่งผลท าให้ช่องทางในการด าเนินการ
เพ่ือขยายหรือเปิดหลักสูตรเพ่ิมเติมกระท าได้ยาก
ขึ้น 

5.การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
ส่ งผลกระทบต่ อศั กยภาพในการ เปิ ดสอน
สาขาวิชาใหม่ ๆ 
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โอกาส อุปสรรค 
10.พั ฒ น า ร ะ บ บ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ พ่ื อ ดึ ง ดู ด ผู้ มี

ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นอาจารย์
สมทบในสถาบันอุดมศึกษา ท าให้สามารถรับอาจารย์
สมทบที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์มา
ปฏิบัติงานได้บางเวลา ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้าน
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

11.นโยบายการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม พัฒนาตนเองด้าน
วิชาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง หาโอกาสในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือให้มีความรู้ที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการพัฒนาเป็นระบบ ท า
ให้มีการร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์และแลกเปลี่ยน
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

12.นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
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 งข้ อมู ล ร ะห ว่ า ง ข้ อมู ล
สารสนเทศการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
สถา บั น อุ ดม ศึ ก ษ าทั้ ง ใ นสั ง กั ด แล ะนอกสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ  

13.มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะ
น ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

14.หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและทุนการศึกษา 

15.นโยบาย รมต.กระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมให้
อาจารย์มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ด้านการวิจัย 
 
ปัจจัยภายใน (ด้านการวิจัย) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ให้

ความส าคัญกับการท าวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท า
วิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผ่านหน่วยงานกลาง 
คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า 

2. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท า
วิจัยทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น เพ่ือสร้างองค์ความรู้  
ใหม่ ๆ ในการพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิ่น 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

 

1. มหาวิทยาลัยขาดแคลนนักวิจัยที่มีทักษะ
ในการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย 

2. นักวิจัยส่วนใหญ่ไมไ่ด้จัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยไว้ล่วงหน้า ด้วยระยะเวลาจ ากัด จึง
ท าให้ข้อเสนอโครงการวิจัยมีคุณภาพน้อย 
เนื่องจากแหล่งทุนส่วนใหญ่จะให้เวลาในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยไม่มาก 

3. นักวิจัยไมน่ิยมท าวิจัยเชิงพ้ืนที่และวิจัย
เชิงสหวิทยาการ แต่สนใจท าเฉพาะงานวิจัยตาม
ศาสตร์ของตนเอง ท าให้ผลการวิจัยน าไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย 

4. มหาวิทยาลัยขาดแคลนนักวิจัยพี่เลี้ยงที่
จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษานักวิจัยรุ่นใหม่ 

 
 
 
ปัจจัยภายนอก  (ด้านการวิจัย) 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีแหล่งทุนจ านวนมาก และก าหนดประเด็นใน

การท าวิจัยที่หลากหลาย 
2. แหล่งทุนภายนอกส่วนใหญ่มีกระบวนการ 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ
ตนเอง 

3. การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ร่วมบริหารจัดการแบบเครือข่าย 

 

1. การประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยส่วนใหญ่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ท าให้
นักวิจัยบางส่วนขาดการรับรู้และเข้าไมถ่ึงแหล่ง
ทุน 

2. ประเด็นในการวิจัยเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วไปตามสภาพสังคม ท าให้นักวิจัยปรับตัว
ไม่ทัน 
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ด้านการบริการวิชาการ 
 
 
ปัจจัยภายใน (ด้านการบริการวิชาการ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.  มหาวิทยาลัยฯได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากส านักงบประมาณด้านการบริการวิชาการ ใน
สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมาอย่างต่อเนื่อง 
      2.  มหาวิทยาลัยฯมีระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ และสาขาวิชา 

3.  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและ
การเรียนการสอน 

 

1.  โครงการบริการวิชาการบางโครงการไม่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
      2.   มีการประสานงานระหว่างผู้ จัดท า
โครงการบริการวิชาการกับกลุ่ม เป้ าหมาย  
ค่อนข้างน้อยและไม่ต่อเนื่อง 

3.  ขาดแนวทางท่ีดีในการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 

 

 
ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริการวิชาการ) 

โอกาส อุปสรรค 
1.  หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนการจัดท าโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

2.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 

3.  แนวทางและนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาส่งเสริมการด าเนินการโครงการบริการ
วิชาการสู่สังคม 

 

1.  การจัดท าโครงบริการวิชาการมีความ
เสี่ยงเรื่องจ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตาม
ก าหนด 

2.ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง
ไม่เอ้ือต่อการจัดท าโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
ปัจจัยภายใน (ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.มหาวิทยาลัยตั้ งอยู่ ในแหล่งที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

หลากหลาย 
2.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับสากล 
3.มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจอย่างต่อเนื่อง 
4.มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5.การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
6.มีชมรมศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและสมาชิกชมรมมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
7.มีงานวิจัยระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม 
8.ส านักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดึงศักยภาพด้าน

วัฒนธรรมท้องถิน่ของนักศึกษามาน าเสนอต่อสาธารณชนได้ 
9.มีการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่ระดับสากล 
10.เป็นแหล่งศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะมวยไทยที่ได้รับ

การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  

1.มหาวิทยาลัยมีงบประมาณไม่มากจึง
จัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่
เ พี ย งพอต่ อภ า รกิ จ ท า งด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม 

2.บุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมน้อย 

3.การจั ดการคว ามรู้ ด้ า นศิ ลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบที่ดี
การเชื่อมโยงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยังมี
น้อย 

 
 

 
ปัจจัยภายนอก (ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

โอกาส อุปสรรค 
1.ในฐานะ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนท าให้มีโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม กับประเทศ
สมาชิก 

2.ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานทางศิลปะและวัฒนธรรมและจัดสรรงบประมาณ
ให้กับมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรม การเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกทางด้านการวิจัยที่
หลากหลาย 

4.รัฐบาลมีนโยบายในด้านการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่ทันสมัย ช่วยให้การ
เผยแพร่กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย
และเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น 

1.งบประมาณในการจัดสรรให้กับงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากรัฐบาลมีน้อย 

2.การสร้ า ง เครื อข่ ายทางศิ ลปะและ
วัฒนธรรมในระดับสากล ต้องใช้งบประมาณใน
การด าเนินงานมาก 

3.การเผยแพร่วัฒนธรรมต่างชาติผ่าน
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่
ทันสมัย ท าให้เยาวชนไทยส่วนใหญ่เห็นคุณค่า
ในวัฒนธรรมของชาติลดน้อยลง 

4.ต้นทุนในการจัดกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมมีราคาสูง 
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ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 
 
ปัจจัยภายใน (ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
     1.มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสอนและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น 
     2.มีศูนย์การเรียนรู้ ในเมืองราชบุรี รองรับการ
ขยายตัวทางการศึกษาและเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ที่ดี
ในการเป็นที่รู้จักของสังคมมากข้ึน 
     3.สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) มีความเข้มแข็ง 
     4.สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเป็นธรรมชาติ   
ร่มรื่น 

5.ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯมากกว่า             
ร้อยละ 80 บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

     1.ชื่อมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่ยอมรับของคนรุ่น
ใหม่และเป็นอุปสรรคด้านการมีงานท าของ
นักศึกษาจบใหม่ 
     2.มหาวิทยาลัยมีขนาดเล็กและมีที่ตั้งห่างไกล
จากตัวเมือง 
     3.สภาพอาคารสถานที่มีอายุใช้งานนาน และ
อาคารที่พักเก่าและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
     4.มีลิ งจ านวนมาก รบกวน สร้ างความ
สกปรกและสร้างความเสียหายของอาคาร 
     5.ขาดความสามารถในการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
     6.อัตราก าลังของบุคลากรไม่เพียงพอ 

 
ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย) 

โอกาส อุปสรรค 
1.ความเชื่ อมโยงเครือข่ ายและการประสาน

ภายนอก ได้แก่ความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  และความร่ วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

2.โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวาย
เป็นเส้นทางการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การวิจัย สังคม  ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 

3.ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสท าให้มหาวิทยาลัย
มีบทบาทในการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้าน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความ
มั่นคง 

4.การเข้าถึงเทคโนโลยี สื่อสารสนเทศง่ายขึ้น ส่งผล
ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

     1.งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจาก
ส านักงบประมาณ ค่อนข้างจ ากัด 
     2.กฎระเบียบบางส่วนจากส่วนกลางมี
ข้อจ ากัด  เช่น การจัดด้านพัสดุ 
     3.นโยบายค่าแรงของรัฐบาล ท าให้ต้นทุน
ค่าจ้างเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด าเนินงานลดลง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการประมวลศักยภาพพ้ืนฐานที่จะส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในอนาคต นั้น   เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนด    
กลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ การพิจารณาก าหนดทิศทาง ตามนโยบายการพัฒนาและการบริหาร
มหาวิทยาลัย น าไปสู่การวางแผนเพ่ือให้การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์ และสนองนโยบาย
แห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ประเด็นมีความเชื่อมโยงกับ 1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2) นโยบายรัฐบาล ในนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และนโยบาย
ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  3) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาทุนศักยภาพมนุ ษย์ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ส่วนของการแปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน นั้น เป็นการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะ/
หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะ/หน่วยงานจะต้องก าหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ผลิตผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก อันได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซึ่งหมายรวมถึงความต้อ งการทรัพยากรด้าน
บุคลากร ด้านครุภัณฑ์ และด้านสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ประเด็น 

การก ากับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของโครงการ/กิจกรรม และความส าเร็จ
ขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย อันได้แก่ 
การจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพ
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (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
มหาวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นนี้เป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ ในมาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยมีความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ 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
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯมาประกอบการพิจารณาการจัดท าแผนฯด้วย  สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์
ประกอบด้วย นโยบายของมหาวิทยาลัย เจตนารมณ์อธิการบดี ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                                                                                                                              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพ่ือให้งานตามภารกิจหลัก
บรรลุเป้าหมายทั้งผลผลิต และผลลัพธ์   และเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้                    
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   
 3. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ    
 4. บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกภาคส่วนเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติ
ภารกิจตามแผนที่ก าหนด       
 5. เร่งรัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และปรับปรุงภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงาน  
 6. ก ากับ ดูแล สวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการ
เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะได้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโดดเด่นของแต่ละคณะ  
 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับระบบการท างาน ตลอดจนเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 10. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน 
 11. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 12. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
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เจตนารมณ์ของอธิการบดี ( Strategic Intent) 

กระผมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะน าพา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าในการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม ตลอดจนมีความเป็นเลิศบน
พ้ืนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย โดยยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปรัชญาของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น สานต่อการผลิตครูพันธุ์บึงที่เก่งรอบด้านและเป็นต้นแบบครูดี มีคุณธรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
เป็นบัณฑติคุณภาพ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้   โดยมีสิ่งส าคัญท่ีต้องการให้เกิดข้ึน ดังนี้                                                                                              

 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นพลเมืองไทยที่
ดี สามารถอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียนและในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 
 2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูผู้ซึ่งมี

ความสามารถตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 เรียกว่า “ครูพันธุ์บึง” ซึ่งเป็น
ครูที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาที่เรียน มีความสามารถทั้งเทคโนโลยีพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นที่ประจักษ์ 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรจุท างาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ทันที  

 3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้รากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสู่สากล  

 4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีบุคลากรด้านการวิจัย ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการใช้
ผลการวิจัยไปรับใช้ท้องถิ่นและสังคม    

 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีความเป็นธรรมชาติ สมาชิก
องค์กรมีสุขภาพดีทั้งกายและจิต        

 6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็น
องค์กรที่สมาชิกทุกคนรวมทั้งศิษย์เก่า มีความเอ้ืออาทร แบ่งปัน ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถเป็นที่พ่ึงพา
ทางปัญญา และหาทางออกให้แก่สังคมได้          

7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
เน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
 เจตนารมณ์ดังกล่าว อยู่ภายใต้นโยบายที่ว่า    
  “มหาวิทยาลัย ภายใต้ร่มพฤกษา ที่สร้างความสุขกายสุขใจ แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน  บัณฑิตมี

ความเป็นพลเมือง น าต่อเนื่องเรื่องคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นย้ าความ
ซื่อสัตย์สุจริต” 

 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)                   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ปรัชญา (Philosophy) 
 สร้างคนให้มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ปณิธาน (Determination) 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเก้ือกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่น าไปสู่วิถี
ชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม   
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
แบบประชาสังคม  
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้
สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้  บังเกิดมโนธรรม
ส านึกท่ีตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี  
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอัน
หลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน  
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งใน
การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอ่ืน ๆ ให้ได้ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  สามารถสนองตอบต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นผู้น าทางความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลย
ภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น  
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องศึกษาวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพ่ือความเสริมสร้างความส านึก
ต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม 
 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง :  ใฝ่ดี   ใฝ่รู้   สู้งาน  

โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี้ 
  ใฝ่ดี   หมายถึง   มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมีความรักในเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
  ใฝ่รู้  หมายถึง  ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา 
  สู้งาน หมายถึง  มีความขยัน อดทน 
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เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง :  เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ภาคตะวันตก  

โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี้ 
  ภูมิปัญญาตะวันออก  หมายถึง ดูแล น้ า ป่า ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนว
พระราชด าริ (สีน้ าเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีความอบอุ่น (สีเขียว), 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์(สีเหลือง) :ตามปรัชญาในพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ 
  1. ครูพันธุ์บึง     2. มวยไทยศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
             “เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม 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 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (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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กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 สนบัสนนุสง่เสริมการพัฒนา
ทุกหลักสูตรให้ ให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์และเน้นให้ทุกหลักสูตรมี
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ที่ให้
นักศึกษาไดป้ฏิบัติเพื่อความเปน็
มืออาชีพ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

2. จัดท าระบบและกลไกในการควบคุมก ากับสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรให้สามารถรองรับความทันสมัย ความต้องการของนักศึกษา
และตลาดแรงงาน 

3. จัดท าระบบและกลไกในการควบคมุมาตรฐานวทิยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่
เหมาะสมกับลักษณะและระดบัของหลักสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเนน้การปฏิบัติจริงและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

5. จัดท าระบบและกลไกในการควบคุมก ากับการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. โครงการพัฒนาหลักสตูรด้านโลจิสติกส ์
 

ส านักสง่เสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน/ 
4คณะ/1 
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย 

1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้มีความทันสมยัสอดรับ
กับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

1. จัดระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนในแตล่ะรายวชิา โดย
ค านงึถึงคุณสมบัติ ความรบัผดิชอบและการมีคณุภาพมาตรฐาน 

2. จัดท าระบบและกลไกในการวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระ
นิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และลักษณะนักศึกษา โดยสามารถ
ให้ค าปรึกษาตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย
จนส าเร็จการศึกษา 

3. จัดท าระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนเพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนความสามารถในการปฏิบัตงิานในโลกแห่งความเป็นจริง 
และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้ผลการประเมิน สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา  

4. จัดโครงการพฒันา : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
คณาจารย ์

5. พัฒนาระบบการทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษาExit-Examโดย
มุ่งเน้นสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 

6. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการให้แก่กศึกษา 
7. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเนน้การฝึก

ปฏิบัติจากสถานที่จริง อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และท าความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการหรือท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

ส านักสง่เสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน/ 
4คณะ/1
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/กอง
พัฒนา
นักศึกษา/
ส านักวิทย
บริการฯ 

17 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management) 
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กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการ
พัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง 
 

1. พัฒนาโครงการครูพันธุ์บึงให้เป็นโครงการต้นแบบของการผลิตครู 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการก ากับควบคุม การผลิตและพฒันาครู

ของคณะกรรมการคุรุศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. จัดโครงการ “พัฒนาครูมือใหม่ สู่ครูมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรปู 

4. จัดระบบและกระบวนการบม่เพาะเพื่อปลูกฝังความเป็นครูมือ
อาชีพให้แก่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

 

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

1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน
ที่ดี และสรา้งโอกาสเพื่อการ
พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพการผลติบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรวมถึงการ
พัฒนาระบบและกลไกการรับนกัศึกษาให้เป็นมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบและกลไกดูแลชว่ยเหลือนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
รวมถึงการส่งเสริมสนบัสนนุให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียนและการ
จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  

3. ส่งเสริมสนับสนนุสาขาวิชาจดัท าแผนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  

4. สนับสนุนให้งานกิจการนักศกึษา พัฒนากิจกรรมผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลยัทั้งในและตา่งประเทศเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ ์ผ่านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Field Experience) สหกิจศึกษา  (Co operative Education) 
ระบบทวิภาคี (Internship) และการบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้ (Work Integrated Learning) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ หรืออาจ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา 

5. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6.สนบัสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ จิตอาสา ความซื่อสัตย์สุจริต 

และความเปน็พลเมืองที่ดีแก่นักศึกษา 
7. ส่งเสริมสนับสนนุให้บรรจุวิชาความเปน็พลเมืองในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร 
8. จัดโครงการบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้(Work 

Integrated Learning) ส าหรับให้ทุกหลักสูตรน ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
 

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

1.5 พัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1. จัดระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เช่น สือ่
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน
แบบหลากหลาย ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย 

2. พัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรูพ้ร้อม 
ทั้งจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4คณะ/1 
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/
ส านักงาน
อธิการบดี/
ส านักวิทย
บริการ 
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กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1.6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอม
บึงให้เป็นโรงเรียนตัวอยา่ง 

1. จัดท าระบบสารสนเทศ และสร้างระบบดูแลและสง่เสริม
ศักยภาพนักเรียน 

2. สร้างเครือข่ายโรงเรียนความร่วมมือกับสถานศึกษาทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ     

3. จัดระบบการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน โรงเรียนสาธิต 
ของ สกอ.      

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียน การวัดผลและประเมินผลตาม
กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. พัฒนาระบบบริหาร  ระบบงานวชิาการ ระบบการพฒันาผู้เรยีน 
สู่อัตลักษณ์ “ กล้าคิด กลา้ท า กล้าน าอย่างสรา้งสรรค”์ 

คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
สาธิตฯ 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

1.1 สนบัสนนุสง่เสริมการ
พัฒนาทุกหลักสูตรให้ ให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้น
ให้ทุกหลักสูตรมกีระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ที่ให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ 

1.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม (ตบช. 1.1/สกอ.สถาบนั-คณะ) 

1.87 
คะแนน 

2.99 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

1.1.2 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
(ตบช. 5.4/สกอ. หลักสูตร) 

4.00 
คะแนน 

4.89 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

1.2 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัยสอดรับกับทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
รวมถึงส่งเสริมสนบัสนนุการ
จัด กิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 การประเมินผู้เรียน (ตบช. 5.3/สกอ. 
หลักสูตร) 

2.16  
คะแนน 

2.75 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

4.00  
คะแนน 

1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่จัดกระบวน 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

- - ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
50 

1.2.3 จ านวนวิธีการหรือจ านวนแนวปฏิบัติ
ที่ดี ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

- - 10 
วิธีการ 

10 
วิธีการ 

1.3 พัฒนาระบบการผลิต
และการพัฒนาครูให้มีความ
เข้มแข็ง 
 

1.3.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการครูพันธ์บึง - - ร้อยละ 80 ร้อยละ100 
1.3.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร        

ครุศาสตรบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
94.79 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็น
พลเมืองไทยและพลเมือง
อาเซียนที่ดี และสร้างโอกาส
เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล 

1.4.1  ผลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตบช.3.2/สกอ. หลักสูตร) 

ระดับ 2/ 
2.09 

คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.93  

คะแนน 

ระดับ 3 / 
3 คะแนน 

ระดับ 4 / 
4 คะแนน 

1.4.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตบช.1.6/สกอ.คณะ, ตบช.1.5  สถาบนั) 

6 ข้อ/ 
5คะแนน 

6 ข้อ/5 
คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

1.5 พัฒนาสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตบช. 6.1 /สกอ.หลักสูตร) 

ระดับ 2/ 
2.53  

คะแนน 

ระดับ 3 
3.05  

คะแนน 

ระดับ 3 
3.00  

คะแนน 

ระดับ 4 
4.00  

คะแนน 
1.6 พัฒนาโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบงึให้เป็น
โรงเรียนตัวอย่าง 

1.6.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผา่น
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงกว่า 
T-score 40.00 

(ยังไม่
ประเมิน
ในปี 58) 

(ยังไม่
ประเมินใน

ปี 59) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

1.6.2 จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลระดบัชาต ิ - - 2 รางวัล 3 รางวัล 

1.6.3 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ผา่นการทดสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน ตามกรอบ CEFR ระดับ B1 

- - ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

16.4 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน 
ประชาชน ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน 

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือ
การเรียนการสอน 

 
 

1.  พัฒนาระบบออนไลน์ในการจัดท าวารสารและเวทีประชุม
วิชาการ 

2.  จัดท าชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ทางด้านพืช
เศรษฐกิจชุมชนในลักษณะโครงการร่วมทุนกับแหล่งทนุภายนอก 

3.  จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย
ของอาจารย์ 

4.  จัดเวทีประชุมวิชาการระดบัชาติ / นานาชาติ 
5.  โครงการส่งเสริมสนับสนนุการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปญัญา 
6.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
 

สถาบนัวิจัยฯ 
/4คณะ/1 
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อ
ใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
และ/หรือการเรียนการ
สอน 
 

2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตบช. 2.1/
สกอ.คณะ+ สถาบัน) 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 5 
คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

2.1.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตบช. 2.2 /สกอ.คณะ+ สถาบนั) 

4.87  
คะแนน 

5.00  
คะแนน 

5.00
คะแนน 

5.00
คะแนน 

2.1.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

- - 4.00 
คะแนน 

 

4.00 
คะแนน 

2.1.4 การบริหารจัดการงานวารสารและ
การประชุมวชิาการผ่านระบบออนไลน์ 

- - 5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

2.1.5 จ านวนผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน 

- - 10 
โครงการ 

10 
โครงการ 

2.1.6 ร้อยละความส าเร็จของแผน
งานวิจยั  

- ร้อยละ  
88.46 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
100 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 พัฒนาชุมชนและ/
หรือองค์กรเป้าหมายให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

1. การจัดท าฐานข้อมูลชุมชนเพือ่การจัดท าโครงการบริการวชิาการ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการจัดการงานบริการวชิาการ 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการบูรณาการการบริการกับการเรียนการสอน 

และ/หรืองานวิจัย 

สถาบนัวิจัยฯ/ 
4คณะ/ 
1 วิทยาลัย/
ศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง 

3.2 สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

1. จัดตั้งหน่วยงานกลางส าหรับประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. ทบทวนแผนและจัดท าสารสนเทศลงสู่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินงานตามแผนพร้อมประเมินติดตามอยา่งต่อเนื่อง 
4. รายงานผลด าเนินงานต่อหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 

สถาบนัวิจัยฯ/ 
4คณะ/1วิทยาลัย/ 
ศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง 

3.3  : พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
 

1. โครงการจัดตั้งหนว่ยฝึกอบรมและบริการวิชาการ  
2. จัดท าแผนแมบ่ทการเป็นศนูย์กลางพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตา่งๆ ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาหลักสูตรครูประจ าการ ให้มีความสามารถ มีทักษะ เทคนิค/

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เน้นเป็นส าคัญ (คณะครุศาสตร์) 
- สร้างมาตรฐานภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศ(คณะมนษุย์ฯ) 
- การสื่อสารในองค์กร (คณะวิทยาการจัดการ) 

สถาบนัวิจัยฯ/ 
4คณะ/ 
1 วิทยาลัย/ 
ศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

3.1 พัฒนาชุมชนและ/
หรือองค์กรเป้าหมายให้
มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 
 

    3.1.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม (ตบช. 
3.1 /สกอ.คณะ+ สถาบัน) 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

5 ข้อ/ 5 
คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

    3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนงาน
บริการวิชาการ 

- ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

    3.1.3 การบูรณาการการให้บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

- - ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
60 

     3.1.4 จ านวนโครงการสร้างรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 

- - 2  
โครงการ 

4  
โครงการ 

3.2 สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

    3.2.1 จ านวนโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ 

4  
โครงการ 

3 
โครงการ 

3  
โครงการ 

3  
โครงการ 

3.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
 

    3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนแมบ่ทการเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

- N/A  
ไม่ประเมิน 
ในปี 59 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

    3.3.2 จ านวนหลักสูตรส าหรับฝึกอบรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

- N/A  
ไม่ประเมิน 
ในปี 59 

5 
หลักสูตร 

5 
หลักสูตร 

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

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ส่งเสริม และพฒันา 
งานดา้นท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตวับ่งชี้วดั

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการให้ตามแผน 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุศิลปะและวฒันธรรม
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มวยไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรมจากผลการประเมินอยู่เสมอ 

ส านักศิลปะฯ 
/4คณะ/1 
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/ศูนย์
การเรียนรู้ใน
เมือง 

4.2 อนุรักษ์ สืบสาน 
ส่งเสริม เผยแพร่ และ
พัฒนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 

1. สนบัสนนุให้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชาวบา้นและภูมปิัญญาท้องถิน่ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้มีผลงานเป็นทีย่อมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติ 

3. อนุรักษ์และสง่เสริมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการละเลน่ชุมชน 
ท้องถิ่นและอาเซียน 

ส านักศิลปะ
ฯ/4คณะ/1 
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย/ศูนย์
การเรียนรู้ใน
เมือง 

4.3 ส่งเสริม และสนับสนนุ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการ
ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ 

2. สรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาภูมิปัญญาท้องถิน่ แหล่งท่องเที่ยว 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ ์งานประเพณี ศิลปะ และงานวฒันธรรมในชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อการสร้างสรรค์และสรา้งมลูค่าเพิ่ม (value creation and value added) 

ส านักศิลปะ
ฯ/ศูนย์
อาเซียนฯ 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

4.1 ส่งเสริม และพฒันา 
งาน ดา้นท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4.2 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม 
เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชีด้้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ.) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

4.3 ส่งเสริม และสนับสนนุ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการ
ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

4.3.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายใน 
ประเทศและตา่งประเทศ 

- 12 
เครือข่าย 

12 
เครือข่าย 

15 
เครือข่าย 

4.3.2 จ านวนนักศึกษา และบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

- 514 คน 1,000 คน 1,200 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and Culture) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
5.1 พัฒนาระบบและ
กลไก การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มาตรการ :  ก ากับ ติดตาม การพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล  
1. โครงการพัฒนาระบบบรหิารบุคลากร 
    - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน  
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ทันสมัย  
    - สร้างระบบการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคลอยา่งมอือาชีพ 

(ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์) 
    - สร้าง/พฒันาระบบงานดา้นสวัสดิการและสทิธิประโยชน์ของบุคลากร 
    - พัฒนาระบบและโครงสร้างบริหารจัดการสายวิชาการและสาย

สนับสนนุ 
    - การพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
    - พัฒนาระบบงานและการบริหารที่เอ้ือต่อพนักงานมหาวทิยาลัย ให้

พัฒนาความก้าวหน้าในวชิาชีพ 
    - จัดระบบภาระงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
    - สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และการออกก าลังกาย  
    - จัดสรรอัตราก าลังบุคลากรตามแผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยหรือ

สถานการณป์ัจจุบนั 
    - จัดท าคู่มือส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (คู่มือสายวชิาการ/คู่มือ

สายสนับสนนุวิชาการ) 
มาตรการ :  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ให้มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

- การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ด้านการสอน การวิจัย ตามแผนพัฒนา
บุคลากร และสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้มีจรรยาบรรณที่ดี 

- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ( ID Plan) 
สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี 

- พัฒนาผ่านเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
และการวิจัย กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สงูขึ้น 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล( ID Plan) 
สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี 

- ส่งเสริมการจัดท าผลงานของสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

4. พัฒนาภาวะผู้น ามหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งระดบัต้น ระดับกลาง 
ระดับสูง 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ(Quality Human resources) 
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กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
5.2 สร้างวฒันธรรมและ
บรรยากาศการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ :  สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างาน (สร้างระบบ
การท างานเปน็ทีม ,สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน, สร้าง
ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชพี, สร้างความภักดีต่อองค์กร 
    1. โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์/กิจกรรมสัมพันธ์/งานพบปะสังสรรค์
ประจ าปี/กิจกรรมท าบุญกลางบา้น/กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน 
อาทิ KM จากอาจารย์ทีไ่ปศึกษาอบรม มาถ่ายทอดต่อ 

งานบริหารบุคคล
ฯ/สโมสรอาจารย์
ฯ/ส านักงาน
อธิการบดี 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

5.1 พัฒนาระบบและ
กลไก การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง 

5.1.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตบช. 4.1 /สกอ.หลักสูตร) 

ระดับ 2/ 
2.13คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.77คะแนน 

ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 4/ 
4 คะแนน 

5.1.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร 

- N/A  
ไม่ประเมิน 
ในปี 59 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

5.2 สร้างวฒันธรรมและ
บรรยากาศการท างาน
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.1 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มตี่อการ
ปฏิบัติงาน 

- ร้อยละ  
89.60 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
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กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
6.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็น“มหาวิทยาลัยยั่งยนื” 
( SU = Sustainable 
UNIVERSITY) 

1. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
2. จัดท าโครงการส านักงานสีเขยีว (Green office) 
(การบริหารจัดการองค์กร/การด าเนินงาน/การใช้พลงังานและ

ทรัพยากร/การจัดการของเสีย/สภาพแวดล้อมภายและภายนอกส านักงาน/
การจัดซื้อจัดจ้าง/การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) 

 

ส านักงาน
อธิการบดี/ 
4 คณะ/1วิทยาลัย/ 
3ส านัก/1สถาบัน
บัณฑิตวิทยาลยั/ 
งานอาคารสถานที่ฯ 

6.2 พัฒนาสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ทางกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้มี
ปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน 

1. จัดให้มี่สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ 
2. จัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาในทุกด้านและครอบคลุมทกุระดับ

การศึกษา 
3. จัดท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัด้านกายภาพ 

ส านักงาน
อธิการบดี/ 
4คณะ/ 
1 วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย /ศนูย์การ
เรียน รู้ในเมืองราชบุร ี
/งานอาคาร
สถานที่ฯ 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

6.1 พัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้เป็น“มหาวิทยาลัยยัง่ยืน”  
( SU = Sustainable 
UNIVERSITY) 

6.1.1 ระดับความส าเร็จการด าเนิน
โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) 

 

- 5 ข้อ/ 
5 คะแนน 

5 ข้อ/ 
5 คะแนน 

5 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6.2 พัฒนาสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ทางกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้มี
ปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน 

6.2.2 ร้อยละความส าเร็จของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดา้นกายภาพ 

- N/A  
ไม่ประเมิน 
ในปี 59 

ร้อยละ  
55 

ร้อยละ  
60 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ  
(Quality  Building and Landscape Management) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
7.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 

ศูนย์อาเซียน
ศึกษาฯ/ทุก
หน่วยงาน 

7.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน 

1. เร่งรัดปรับปรุงเว็บไซต์ของงานวิเทศน์สัมพนัธ์ เพื่อน าเสนอข้อมูล 
ความรู้ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และข่าวสารข้อมูลของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทีเ่ก่ียวกับประชาคมอาเซียนที่เปน็
ภาษาอังกฤษ 

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านมาท ากิจกรรมสอน
นักศึกษาและบุคลากร 

ศูนย์อาเซียน
ฯ/ส านักวิทย
บริการ/ทุก
หน่วยงาน 

7.3 ส่งเสริมกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศอาเซียน
และ/หรือ ประเทศอาเซียน+3 

1. การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
อาเซียนและหรือประเทศอาเซียน+3 

 
 

ฝ่ายการศึกษา 
กับการมีงาน
ท า/ศนูย์บม่
เพาะวสิาหกิจ/4
คณะ/1 
วิทยาลัย 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

7.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษามีความรู้
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

7.1.1 จ านวนผู้ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ - - 100 คน 100 คน 

7.1.2 จ านวนจดหมายข่าวที่เก่ียวข้อง
กับความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียน 

- - 6 ฉบับ 6 ฉบับ 

7.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษา 
ประเทศเพื่อนบ้าน 

7.2.1 จ านวน Website - - 1 เว็บไซต ์ 1 เว็บไซต ์
7.2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - - 100 คน 100 คน 
7.2.3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่

สอบผ่านการประเมนิมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- - ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

7.3 ส่งเสริมกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศ
อาเซียนและ/หรือ ประเทศ
อาเซียน+3 

7.3.1 จ านวนโครงการความร่วมมือ
ทางวชิาการ 

- - 1 โครงการ 1 โครงการ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ   

(Quality Administration for ASEAN  Orientation) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 พัฒนามหาวทิยาลัยสู่
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส ์
“Muban Chombueng 
Rajabhat e–University” 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูจราจรเครือข่ายตามพระราชบญัญัติ

กระท าความผดิทางคอมพิวเตอร์ 
3. พัฒนาระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึง

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัย (e-MIS0 
5. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิน่ e-Chayarachaphuri 
7. ความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยวิทย
บริการฯ/
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์การ  
ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและมีการ
ปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัตติาม พ.ร.บ.การกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 

ส านักวิทยวิทย
บริการฯ/คณะ 
กรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

8.1 พัฒนามหาวิทยาลัย สู่
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ 
“Muban Chombueng 
Rajabhat 
 e–University” 

8.1.1 ความพึงพอใจการให้บริการ
ระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

- ร้อยละ 
84.33 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
85 

8.1.2 ระดับคุณภาพของการให้บริการ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 
4.10 

ระดับ 
4.50 

ระดับ  
4.50 

ระดับ  
4.70 

8.1.3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
สอบผา่นการประเมนิมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร ์

ร้อยละ 
86.95 

ร้อยละ 
96.56 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

8.1.4 ร้อยละความส าเร็จของแผน
บริหารความเสี่ยง ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

- - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

8.1.5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและมีการ
ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์

8.2.1 ความรู้ความเข้าใจและแนว
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การกระท าผดิทาง
คอมพิวเตอร์และ พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

8.2.2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของ
เด็กและเยาวชน 

- N/A  
ไม่ประเมิน 
ในปี 59 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ  

(Quality Digital for Education Economy and Society) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
9.1 บริหารมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ ์แผนกลยทุธท์างการเงิน และแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุหน่วยงานในการวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าตามพันธกิจ 
3. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดการความรู้ตามระบบ 
5. ก ากับติดตามผลด าเนนิงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบคุลากร

ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนนุ 
6. ก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนนิงาน

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่ก าหนด 

4คณะ/1 
วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย/ศูนย์
การเรียนรู้ใน
เมือง/กองกอง
นโยบายและ
แผน 

9 .2  ก า กั บ ติ ดต าม ให้ ทุ ก
หลักสูตรได้รับการประกัน
คุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ โดยให้มีคณะกรรมการก ากับและรายงานผล
การติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ส านักงาน
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

9.3 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสารระหว่างมหาวทิยาลัยกับศิษย์เก่า 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย สมาคมศษิย์เก่า 
มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บา้นจอมบงึ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมของ
ศิษย์เก่า กิจกรรมของศิษย์ปัจจุบัน กิจกรรมของคณะ และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั 

กองพัฒนา
นักศึกษา/ 
4คณะ/1 
วิทยาลัย 

9.4 สร้างการยอมรับจาก
สังคมและชุมชนในฐานะ
สถาบนัการศึกษาหลักของ
ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนนุ
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อท้องถิ่นและ
ชุมชน (MCRU- Social Responsibility,MCRU-SR) 

2. เปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลยัและศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ให้ภาค
ส่วนตา่ง ๆ ใชป้ระโยชน์ เชน่ การใช้ห้องสมุด สนามกีฬา สวนสขุภาพ สระ
ว่ายน้ า หอประชุม ด้วยข้อก าหนดที่เหมาะสม 

3. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างช่องทาง การรับรู้ 
ความเข้าใจ และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชนและสื่อสารมวลชน 

งาน
ประชาสัมพนัธ์/
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลยั/4
คณะ/1วทิยาลยั/ 
ศูนย์การเรียนรู้ใน
เมือง 

9.5. พัฒนาระบบการน า
องค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Leadership)   

1. บริหารจัดการเชิงยทุธศาสตร์ การก าหนดแผนยทุธศาสตร์ และการ
น าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตทิั้งระดับสูง ระดบักลาง และระดับ
ปฏิบัติการ 

คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  

(Quality Management) 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

9.1 บริหารมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 

9.1.1 การบริหารของสถาบันเพือ่การ
ก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ กลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์ของสถาบัน (ตบช. 
5.1/สกอ.สถาบัน) 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

7 ข้อ/5 
คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

9.1.2 ผลการบริหารงานของคณะ
(ตบช. 5.2/สกอ.สถาบนั) 

3.74 
คะแนน 

3.94 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

9.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 

ร้อยละ
96.26 

ร้อยละ 
96.63 

ร้อยละ  
97 

ร้อยละ  
98 

9.1.4 จ านวนหน่วยงานที่จดั
โครงการ/กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิการภาครัฐ 

- - 6 
หน่วยงาน 

10 
หน่วยงาน 

9.1.5 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

9 .2  ก า กั บ ติ ดต าม ให้ ทุ ก
หลักสูตรได้รับการประกัน
คุณภาพ 

9.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการ
ประกันคุณภาพ 

- - ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

9.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่ได้คะแนน
ประเม ิน 3.01 ขึ้นไป 2 ปีต่อเนือ่ง จาก
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่มี มคอ.1  

- - ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

9.3 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลยั เพื่อร่วมกันพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

9.3.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั 

- - 2 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

9.4 สรา้งการยอมรับจาก
สังคมและชุมชนในฐานะ
สถาบนัการศึกษาหลักของ
ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนนุ
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

9.4.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมมือ
กับชุมชน 

 
 

3  
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

9.5. พัฒนาระบบการน า
องค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Leadership)   

9.5.1  ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร ์

- 82.47 ร้อยละ80 ร้อยละ80 

 
 
 
 
 
 
 



32 
 

32 
 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

แผนที่กลยุทธ์ 
 (Strategies  Map) มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภมูิปัญญาไทย” 

พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากร 

 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พัฒนาระบบการจัดการเรียน 
การสอน 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

มีระบบฐานข้อมลูด้านบุคลากร/
นักศึกษา/งบประมาณ/งานวิจัย/

บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

อาจารย์และบุคลากรมี
สมรรถนะ/เชี่ยวชาญใน

ศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรมีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศ 

อาคารสถานที่ ความปลอดภัย อุปกรณ์
อ านวยความสะดวก  ที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนการสอนและการปฏบิัติงาน 

ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศกึษา
ต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน”         

ผ่านการประเมินคุณภาพจากหนว่ยงาน
ภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ  

“ดีมาก”         

 
ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

อย่างน้อย 1 สาขาวิชา”         

บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแล
ด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ 
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม  

 

บัณฑิตมีคุณภาพ/ 
และพลเมืองที่ด ี

การให้งานบริการวิชาการ
ตอบสนองชมุชน  

และท้องถิ่น 

 

องค์ความรู้/ผลงานวิจัย ที่มี
คุณค่าต่อสังคม 

มีแหล่งเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่งานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน 

 

ความพึงพอใจของ
บัณฑิตและบุคลากร 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.2558-2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.2558-2561 มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วิสัยทัศน์    :      เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม 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.” 
 

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
ยุทธศาสตร์ที ่ กลยุทธ ์ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ป ีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

1. จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
(Quality 
Educational 
Management) 

1.1 สนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาทุกหลักสูตร
ให้ ให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์และเน้นให้ทุก
หลักสูตรมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ที่ให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติเพือ่
ความเป็นมืออาชพี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

2. จัดท าระบบและกลไกในการควบคุมก ากับสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรให้สามารถรองรับความทันสมยั ความตอ้งการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน 

3. จัดท าระบบและกลไกในการควบคุมมาตรฐานวิทยานพินธ์/สาระนพินธ์ที่
เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลกัสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการปฏิบัตจิริงและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

5. จัดท าระบบและกลไกในการควบคุมก ากับการด าเนินงานหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสตกิส์ 

1.1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
(ตบช. 1.1/สกอ.สถาบัน-คณะ) 

1.87 
คะแนน 

2.99 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

1.1.2 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตบช. 5.4/สกอ. 
หลักสูตร) 

4.00 
คะแนน 

4.89 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

1.2 พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยสอดรับกบั
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 รวมถึง
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. จัดระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนในแตล่ะรายวชิา โดยค านึงถึง
คุณสมบัติ ความรับผดิชอบและการมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. จัดท าระบบและกลไกในการวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระ
นิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และลักษณะนักศึกษา โดยสามารถให้
ค าปรึกษาตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส าเร็จการศึกษา 

3. จัดท าระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนเพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนความสามารถในการปฏบิัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
และมีวิธกีารให้ขอ้มูลป้อนกลบัที่ท าให้ผลการประเมิน สะท้อน
ความสามารถทีแ่ท้จริงของนักศึกษา  

4. จัดโครงการพัฒนา : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
คณาจารย ์

5. พัฒนาระบบการทดสอบกอ่นส าเร็จการศึกษาExit-Examโดย
มุ่งเน้นสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 

6. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการให้แก่กศึกษา 
7. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นการฝึก

ปฏิบัติจากสถานทีจ่ริง อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท าความร่วมมอืกับ
ผู้ประกอบการหรือท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

1.2.1 การประเมินผู้เรียน (ตบช. 5.3/สกอ. 
หลักสูตร) 

2.16  
คะแนน 

2.75 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

4.00  
คะแนน 

1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่จัดกระบวน การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

- - ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
50 

1.2.3 จ านวนวธิีการหรอืจ านวนแนวปฏบิัติที่ดี ใน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

- - 10 
วิธีการ 

10 
วธิีการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่ กลยุทธ ์ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ป ีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

1.3 พัฒนาระบบการ
ผลิตและการพัฒนาครู
ให้มีความเข้มแข็ง 
 

1. พัฒนาโครงการครูพันธุ์บึงให้เป็นโครงการต้นแบบของการผลิตครู 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการก ากับควบคุม การผลิตและพัฒนาครู

ของคณะกรรมการคุรุศึกษา เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. จัดโครงการ “พัฒนาครูมือใหม่ สู่ครมูืออาชีพ” ให้กับนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 

4. จัดระบบและกระบวนการบ่มเพาะเพือ่ปลูกฝังความเป็นครูมือ
อาชีพให้แก่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

1.3.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการครูพันธ์บึง - - ร้อยละ 80 ร้อยละ100 

1.3.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร        ครุศาสตร
บัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
94.79 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

1.4 พัฒนานักศึกษาให้
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนที่ดี 
และสร้างโอกาสเพื่อ
การพัฒนาสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรวมถึงการพัฒนาระบบ
และกลไกการรับนักศึกษาให้เป็นมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบและกลไกดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีงานท าระหวา่งเรียนและการ
จัดหาทุนการศึกษาใหแ้ก่นักศึกษา  

3. ส่งเสริมสนับสนุนสาขาวิชาจัดท าแผนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  

4. สนับสนุนให้งานกิจการนักศึกษา พัฒนากิจกรรมผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัยทั้งในและตา่งประเทศเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ ผ่านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field 
Experience) สหกิจศึกษา  (Co operative Education) ระบบทวิภาคี 
(Internship) และการบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้ (Work 
Integrated Learning) มาใช้อยา่งเต็มรูปแบบ หรืออาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศมาให้ประสบการณ์แกน่ักศึกษา 

5. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6.สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ จติอาสา ความซ่ือสัตย์สุจริต 

และความเป็นพลเมืองที่ดีแก่นกัศึกษา 
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรจุวิชาความเป็นพลเมืองในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร 
8. จัดโครงการบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้(Work Integrated 

Learning) ส าหรับให้ทุกหลักสูตรน ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

1.4.1  ผลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตบช.
3.2/สกอ. หลักสูตร) 

ระดับ 2/ 
2.09 คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.93  

คะแนน 

ระดับ 3 / 
3 คะแนน 

ระดับ 4 / 
4 คะแนน 

1.4.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตบช.
1.6/สกอ.คณะ, ตบช.1.5  สถาบัน) 

6 ข้อ/ 
5คะแนน 

6 ข้อ/5 
คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 
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1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่อ
วัสด ุอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนแบบ
หลากหลาย ทรพัยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/การ
จัดการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย 

2. พัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้พร้อม 
ทั้งจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตบช. 6.1 /สกอ.หลักสูตร) 

ระดับ 2/ 
2.53  

คะแนน 

ระดับ 3 
3.05  

คะแนน 

ระดับ 3 
3.00  

คะแนน 

ระดับ 4 
4.00  

คะแนน 

1.6 พัฒนาโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง
ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง 

1. จัดท าระบบสารสนเทศ และสร้างระบบดูแลและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

2. สร้างเครือข่ายโรงเรียนความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ     

3. จัดระบบการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน โรงเรียนสาธิต 
ของ สกอ.      

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียน การวัดผลและประเมินผลตาม
กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. พัฒนาระบบบริหาร  ระบบงานวิชาการ ระบบการพัฒนาผู้เรียน 
สู่อัตลักษณ์ “ กล้าคิด กล้าท า กล้าน าอย่างสร้างสรรค์” 

1.6.1 ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบระดับชาต ิ(O-net) สูงกวา่ T-score 
40.00 

(ยังไม่
ประเมิน
ในปี 58) 

(ยังไม่
ประเมินในปี 

59) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

1.6.2 จ านวนนกัเรียนที่ได้รับรางวัลระดบัชาติ - - 2 รางวัล 3 รางวัล 
1.6.3 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่

ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามกรอบ 
CEFR ระดับ B1 

- - ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

16.4 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน 
ประชาชน ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และกิจกรรมการพฒันาผู้เรียน 

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

2 วิจัยอย่างมี
คุณภาพ (Quality 
Research) 
 

2.1 พัฒนาการวจิัยเพื่อ
ใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
และ/หรือการเรียนการ
สอน 

 
 

1.  พัฒนาระบบออนไลน์ในการจัดท าวารสารและเวทีประชุม
วิชาการ 

2.  จัดท าชุดโครงการวจิัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ทางด้านพืช
เศรษฐกิจชุมชนในลักษณะโครงการร่วมทุนกับแหล่งทุนภายนอก 

3.  จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย
ของอาจารย ์

4.  จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาต ิ
5.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
6.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิารจัดการงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ 

2.1.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตบช. 2.1/สกอ.คณะ+ 
สถาบัน) 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 5 
คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

2.1.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(ตบช. 2.2 /สกอ.คณะ+ สถาบัน) 

4.87  
คะแนน 

5.00  
คะแนน 

5.00
คะแนน 

5.00
คะแนน 

2.1.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยในระดับ 
ชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

- - 4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

2.1.4 การบริหารจัดการงานวารสารและการ
ประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน ์

- - 5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

2.1.5 จ านวนผลงานวิจยัที่ตอบสนองนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชมุชน 

- - 10 
โครงการ 

10 
โครงการ 

2.1.6 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานวจิัย  - ร้อยละ  
88.46 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
100 
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3 ให้บริการ
วิชาการอยา่งมี
คุณภาพ (Quality 
Academic 
Service) 

3.1 พัฒนาชุมชนและ/
หรือองค์กรเป้าหมายให้
มีความเข้มแข็งอยา่ง
ยั่งยืน 
 

1. การจัดท าฐานขอ้มูลชุมชนเพื่อการจดัท าโครงการบริการ
วิชาการ 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานบรกิาร
วิชาการ 

3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการกับการเรียนการ

สอน และ/หรืองานวิจยั 

    3.1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตบช. 3.1 /
สกอ.คณะ+ สถาบัน) 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

5 ข้อ/ 5 
คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

    3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานบริการ
วิชาการ 

- ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

    3.1.3 การบูรณาการการให้บริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

- - ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
60 

     3.1.4 จ านวนโครงการสร้างรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 
 

- - 2  
โครงการ 

4  
โครงการ 

3.2 สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

1. จัดตั้งหน่วยงานกลางส าหรับประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

2. ทบทวนแผนและจัดท าสารสนเทศลงสู่หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
3. ด าเนินงานตามแผนพร้อมประเมินตดิตามอย่างต่อเนื่อง 
4. รายงานผลด าเนินงานต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

    3.2.1 จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 4  
โครงการ 

3  
โครงการ 

3  
โครงการ 

3  
โครงการ 

3.3  : พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

1. โครงการจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมและบรกิารวิชาการ  
2. จัดท าแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตา่งๆ ตามความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัยและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
- พัฒนาหลักสูตรครูประจ าการ ให้มีความสามารถ มีทกัษะ 

เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เน้นเป็นส าคัญ (คณะครุศาสตร์) 
- สร้างมาตรฐานภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศ         

(คณะมนุษย์ฯ) 
- การส่ือสารในองค์กร (คณะวิทยาการจดัการ) 
 
 
 
 
 

    3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนแม่บทการเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

- N/A ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

    3.3.2 จ านวนหลกัสูตรส าหรับฝึกอบรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

- N/A 5 
หลักสูตร 

5 
หลักสูตร 
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4 ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
อย่างมีคุณภาพ 
(Quality Art 
and Culture) 

 

 

4.1 ส่งเสริม และพัฒนา 
งานด้านท านุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและก าหนดตวั

บ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการให้ตามแผน 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มวยไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรมจากผลการประเมินอยู่เสมอ 

 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- N/A ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4.2 อนุรักษ์ สืบสาน 
ส่งเสริม เผยแพร่ และ
พัฒนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 

1. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กจิกรรมหรอืการบรกิารด้านท านุศิลปะและ
วัฒนธรรมตอ่สาธารณชน ผา่นระบบสารสนเทศงานวจิัย องค์ความรู้เกีย่วกับ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชาวบา้นและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

3. อนุรักษ์และส่งเสริมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการละเล่นชุมชน 
ท้องถิ่นและอาเซียน 

 

4.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัว
บ่งชี้ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

     

4.3 ส่งเสริม และ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือ
ประเทศอื่นๆ 

2. สร้างเครือขา่ยความรว่มมือในการพัฒนาภูมิปญัญาทอ้งถิ่น แหล่ง
ท่องเที่ยว โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ งานประเพณ ีศิลปะ และงาน
วัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value 
creation and value added) 

 
 
 
 

4.3.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือดา้นศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ 

- N/A 12 
เครือข่าย 

15 
เครือข่าย 

4.3.2 จ านวนนักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

- N/A 1,000 คน 1,200 คน 
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5.พัฒนาบุคลากร 
และสวัสดิการ
อย่างมีคุณภาพ
(Quality 
Human 
resources) 
 
 

5.1 พัฒนาระบบและ
กลไก การบรหิารและ
พัฒนาบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มาตรการ :  ก ากับ ตดิตาม การพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล  
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร 
    - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทีท่ันสมัย  
    - สร้างระบบการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคลอย่างมือ

อาชีพ (ข้อมูล ถกูต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์) 
    - สร้าง/พัฒนาระบบงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ

บุคลากร 
    - พัฒนาระบบและโครงสร้างบริหารจัดการสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
    - การพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
    - พัฒนาระบบงานและการบริหารที่เอื้อต่อพนักงานมหาวิทยาลัย 

ให้พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    - จัดระบบภาระงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
    - สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิต สขุอนามยั และการออกก าลังกาย  
    - จัดสรรอัตราก าลังบุคลากรตามแผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย

หรือสถานการณ์ปัจจุบัน 
    - จัดท าคู่มือส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (คู่มือสายวิชาการ/

คู่มือสายสนับสนุนวิชาการ) 
มาตรการ :  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนให้มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

- การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ด้านการสอน การวิจัย ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร และสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้มี
จรรยาบรรณที่ดี 

- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ( ID 
Plan) สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี 

- พัฒนาผ่านเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการและการวิจัย กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น 

5.1.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์(ตบช. 
4.1 /สกอ.หลักสูตร) 

ระดับ 2/ 
2.13คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.77คะแนน 

ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 4/ 
4 คะแนน 

5.1.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร 

- N/A ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 
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  3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล( ID 

Plan) สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี 
- ส่งเสริมการจัดท าผลงานของสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง

ที่สูงขึ้น 
4. พัฒนาภาวะผู้น ามหาวิทยาลัยเชิงยทุธศาสตร ์ทั้งระดับต้น 
ระดับกลาง ระดับสูง 
 

     

5.2 สร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการท างาน
ร่วมกันอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ :  สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างาน (สร้าง
ระบบการท างานเป็นทีม ,สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ
หน่วยงาน, สรา้งความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ, สร้างความภักดี
ต่อองค์กร 
    1. โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์/กิจกรรมสัมพันธ์/งานพบปะสังสรรค์
ประจ าปี/กิจกรรมท าบญุกลางบ้าน/กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ร่วมกัน อาทิ KM จากอาจารย์ที่ไปศึกษาอบรม มาถ่ายทอดต่อ 
 

5.2.1 ร้อยละคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัฯ ที่มีต่อการปฏิบตัิงาน 

- N/A ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 

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

6.1 พัฒนามหาวิทยาลยั
ให้เป็น“มหาวิทยาลัย
ยั่งยืน” 
( SU = Sustainable 
UNIVERSITY) 

1. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลยัยั่งยืน 
2. จัดท าโครงการส านักงานสีเขยีว (Green office) 
(การบริหารจัดการองค์กร/การด าเนินงาน/การใช้พลังงานและ

ทรัพยากร/การจัดการของเสีย/สภาพแวดล้อมภายและภายนอก
ส านักงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง/การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) 

 

6.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) 

 

- ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

6.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทางกายภาพ
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้มีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน 
 
 
 

1. จัดให้มี่สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ 
2. จัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาในทุกด้านและครอบคลุมทุก

ระดับการศึกษา 
3. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลยัด้านกายภาพ 

6.2.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยดา้นกายภาพ 

- N/A ร้อยละ  
55 

ร้อยละ  
60 
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7 บริหารจัดการ
เพื่อรองรับการเขา้

สู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมี

คุณภาพ  
(Quality 

Administration 
for ASEAN  

Orientation) 
 
 

7.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนกัศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับคณาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษา 
2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 

7.1.1 จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู ้ - - 100 คน 100 คน 
7.1.2 จ านวนจดหมายขา่วที่เกีย่วขอ้งกบัความ

เคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียน 
- - 6 ฉบับ 6 ฉบับ 

7.2 ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อน
บ้าน 

1. เร่งรัดปรับปรุงเว็บไซต์ของงานวิเทศน์สัมพันธ์ เพื่อน าเสนอข้อมูล 
ความรู้ความเคลื่อนไหว เกีย่วกับประชาคมอาเซียน และขา่วสารขอ้มูลของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกีย่วกบัประชาคมอาเซียนที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านมาท ากิจกรรมสอน
นักศึกษาและบุคลากร 

7.2.1 จ านวน Website - - 1 เว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ 

7.2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม - - 100 คน 100 คน 

7.2.3 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่สอบผ่าน
การประเมินมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ 

- - ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

7.3 ส่งเสริมกิจกรรม
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
อาเซียนและ/หรือ 
ประเทศอาเซียน+3 
 

1. การแสวงหาความร่วมมอืทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัในประเทศ
อาเซียนและหรือประเทศอาเซียน+3 

 
 

7.3.1 จ านวนโครงการความร่วมมอืทาง
วิชาการ 

- - 1 โครงการ 1 โครงการ 

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

8.1 พัฒนามหาวิทยาลยั
สู่มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์
“Muban Chombueng 
Rajabhat  
e–University” 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอ้มูลจราจรเครือข่ายตาม

พระราชบัญญัติกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
3. พัฒนาระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึง

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัย (e-MIS0 
5. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์e-library 
6. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลท้องถิ่น e-Chayarachaphuri 
7. ความส าเร็จของแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

8.1.1 ความพึงพอใจการให้บรกิารระบบ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

- ร้อยละ 
84.33 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
85 

8.1.2 ระดับคุณภาพของการให้บริการ
การศึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 
4.10 

ระดับ 
4.50 

ระดับ  
4.50 

ระดับ  
4.70 

8.1.3 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่สอบผ่าน
การประเมินมาตรฐานด้านคอมพวิเตอร ์

ร้อยละ 
86.95 

ร้อยละ 
96.56 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

8.1.4 ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารความ
เส่ียง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

- - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

8.1.5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 
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8.2 สร้างวัฒนธรรม
องค์การ ที่รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีการปกปอ้งคุ้มครอง และ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏบิัติตาม พ.ร.บ.การกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 

8.2.1 ความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบตัิตาม 
พ.ร.บ.การกระท าผิดทางคอมพวิเตอร์และ พ.ร.บ.
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

8.2.2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้
เกี่ยวกบัการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและ
เยาวชน 

- N/A  
ไม่ประเมิน 
ในปี 59 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

9 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างศักยภาพการ
แข่งขันอย่างมี
คุณภาพ (Quality 
Management) 
 

9.1 บริหาร
มหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ ์แผนกลยทุธท์างการเงิน และแผนบรหิารความเสีย่ง 
2. ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานในการวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าตามพันธกจิ 
3. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดการความรู้ตามระบบ 
5. ก ากับติดตามผลด าเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
6. ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมกีารด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่ก าหนด 

9.1.1 การบริหารของสถาบันเพือ่การก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (ตบช. 5.1/สกอ.สถาบัน) 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

7 ข้อ/5 
คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

9.1.2 ผลการบริหารงานของคณะ(ตบช. 5.2/
สกอ.สถาบัน) 

3.74 
คะแนน 

3.94 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

9.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 
96.26 

ร้อยละ 
96.63 

ร้อยละ  
97 

ร้อยละ  
98 

9.1.4 จ านวนหน่วยงานที่จัดโครงการ/
กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการภาครัฐ 

- - 6 
หน่วยงาน 

10 
หน่วยงาน 

9.1.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

- - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

9.2 ก ากับติดตามให้ทุก
ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ประกันคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการก ากบัติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ โดยให้มีคณะกรรมการก ากับและรายงานผล
การติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

9.2.1 ร้อยละหลกัสูตรที่ผ่านการประกัน
คุณภาพ 

- - ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

9.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่ได้คะแนนประเม ิน 
3.01 ขึ้นไป 2 ปีต่อเนื่อง จากจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดที่มี มคอ.1  

- - ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

9.3 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัย เพื่อ
ร่วมกันพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เกา่และประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสารระหวา่งมหาวิทยาลยักับศิษย์เก่า 

2. จัดท าแผนปฏบิัติการรว่มกันระหว่างมหาวทิยาลยั สมาคมศิษย์เกา่ 
มูลนิธิวทิยาลยัครูหมูบ่้านจอมบึง และคณะกรรมการส่งเสริมกจิการ
มหาวทิยาลยั ในการจัดกิจกรรมตา่ง  ๆอยา่งสร้างสรรค์ทั้งกจิกรรมของศิษย์เกา่ 
กิจกรรมของศิษย์ปจัจบุัน กจิกรรมของคณะ และกจิกรรมของมหาวทิยาลยั 

9.3.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์
เก่าของมหาวิทยาลัย 

- - 2 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่ กลยุทธ ์ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ป ีพ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

9.4 สร้างการยอมรับ
จากสังคมและชุมชนใน
ฐานะสถาบันการศึกษา
หลักของท้องถิ่นที่ให้
การสนับสนุนและมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการสรา้งสรรค์คุณค่าเพื่อท้องถิ่น
และชุมชน (MCRU- Social Responsibility,MCRU-SR) 

2. เปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลยัและศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ เช่น การใช้หอ้งสมุด สนามกีฬา สวนสุขภาพ 
สระว่ายน้ า หอประชุม ดว้ยข้อก าหนดทีเ่หมาะสม 

3. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างช่องทาง การ
รับรู ้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดผล
กระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชนและสื่อสารมวลชน 

9.4.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมมือกบั
ชุมชน 

 
 

3  
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

9.5. พัฒนาระบบการ
น าองค์กรเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Leadership)   

1. บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และ
การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติการ 

9.5.1  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

- N/A ร้อยละ80 ร้อยละ80 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (2551-2565)  
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(2555-2559) 

 และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ป ี(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3  พ.ศ. 2560 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11(2555-2559) 

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

เป้าหมาย 
       ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การ
ก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ 
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
    กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง 
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบัน
มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ 
และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจ
มีการจัดการ เรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษาแบบองค์รวม 

สร้างความตระหนักในคุณค่าของอุดมศึกษาโดยเน้น
คุณภาพมากกว่าปริมาณ (Quality Education) โดยมีการ
ก าหนดวิสัยทัศนร์่วมดา้นอุดมศึกษา เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การบริหารอุดมศึกษาของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาใน
ลักษณะเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะสงูมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บนพ้ืนฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการพัฒนาบณัฑิตทีต่อบสนองความต้องการของ
สังคมที่ต้องค านึงถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานและความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละภมูิภาค (Manpower 
Mobilization and Demographic Change) สร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากล 
และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
       สนับสนุนส่งเสรมิการพัฒนาทุกหลักสูตรให้ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์และ
เน้นให้ทุกหลักสตูรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ให้นักศึกษาได้ปฏบิัติเพื่อความ
เป็นมืออาชีพ/พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนให้มีความทันสมยัสอดรบักับ
ทักษะการเรยีนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 รวมถึงส่งเสรมิสนับสนุนการจัด กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมและอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/พัฒนาระบบการผลิต
และการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง/พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนทีด่ี และสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล/ 
 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ/พัฒนาโรงเรยีนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรยีนตัวอย่าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ   
         ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน/ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่นบ้าน/ 
ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
และ/หรือ ประเทศอาเซยีน+3 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11(2555-2559) 

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

  ยุทธศาสตรท์ี่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ  
        พัฒนามหาวิทยาลัยสูม่หาวทิยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์“Muban 
Chombueng Rajabhat e–University”/ สร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่รู้เท่าทัน
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและมีการปกป้องคุ้มครอง และ
สง่เสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพ
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ   
      บริหารมหาวิทยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล/ก ากับติดตามให้ทุกหลักสตูร
ได้รับการประกันคณุภาพ/ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศษิย์เก่าของ
มหาวิทยาลยั เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย/สร้างการยอมรับจากสังคมและ
ชุมชนในฐานะสถาบันการศึกษาหลักของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/พัฒนาระบบการน าองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Leadership)   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 

อาจารย์มีจ านวนเพียงพอ ตรงความต้องการในการผลติ
บัณฑิต มคีวามสามารถในการท างานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม มีทักษะประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้
ที่ทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถด ารงตนอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมคีุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ให้เข้าสู่
การเป็นอาจารย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
       พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  
       พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง/

สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11(2555-2559) 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเปลีย่นกระบวนทัศน์การ

เรียนรู้ของบณัฑิต ให้มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ดา้นทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
เรียนรู้และสามารถเรียนรูด้้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสา
และความรับผดิชอบต่อสังคม เปน็พลเมืองที่มีคณุค่าของ
โลก ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น
ไทยท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้บัณฑิตมีดลุยภาพระหว่างเก่งงานและเก่ง 

ความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ท้ังร่างกาย
และจิตใจ เพื่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพงานท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมีการติดตามประเมินคุณภาพ
และพัฒนาบณัฑิตหลังเข้าสูต่ลาดงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
       สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทุกหลักสูตรให้ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์และ
เน้นให้ทุกหลักสตูรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ให้นักศึกษาได้ปฏบิัติเพื่อความ
เป็นมืออาชีพ/พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนให้มีความทันสมยัสอดรบักับ
ทักษะการเรยีนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 รวมถึงส่งเสรมิสนับสนุนการจัด กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมและอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/พัฒนาระบบการผลิต
และการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง/พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนทีด่ี และสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล/ 
 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ/พัฒนาโรงเรยีนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรยีนตัวอย่าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
       ส่งเสริม และพัฒนา งานด้านท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม / 
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/ ส่งเสริม 
และสนับสนุนการสรา้งเครือข่ายเพื่อการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ   
         ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน/ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่นบ้าน/ 
ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
และ/หรือ ประเทศอาเซยีน+3 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11(2555-2559) 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศกลยุทธ์  
ใช้ยุทธศาสตร์การเงินเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเป็น
กลไกก ากับเชิงนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และก้าวสู่ความเป็นเลิศตาม
กลุ่มสถาบัน ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนและ
บูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการก ากับติดตาม
ประเมินผลระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
         สนับสนุนส่งเสรมิการพัฒนาทุกหลักสตูรให้ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์และ
เน้นให้ทุกหลักสตูรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ให้นักศึกษาได้ปฏบิัติเพื่อความ
เป็นมืออาชีพ/พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนให้มีความทันสมยัสอดรบักับ
ทักษะการเรยีนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 รวมถึงส่งเสรมิสนับสนุนการจัด กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมและอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/พัฒนาระบบการผลิต
และการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง/พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนทีด่ี และสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล/ 
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ/พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรยีนตัวอย่าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
       พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
        พัฒนาชุมชนและ/หรือองคก์รเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน/ สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร/ิพัฒนามหาวิทยาลยัให้เปน็ศูนย์กลาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
         ส่งเสริม และพัฒนา งานด้านท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม / 
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ และวัฒนธรรม / ส่งเสริม 
และสนับสนุนการสรา้งเครือข่ายเพื่อการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  
         พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง/

สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11(2555-2559) 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 
       พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น“มหาวิทยาลยัยั่งยืน”(SU = Sustainable 
UNIVERSITY)/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ทางกายภาพและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้มีปริมาณเพียงพอและมคีุณภาพพร้อมใช้งาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ   
         ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน/ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่นบ้าน/ 
ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
และ/หรือ ประเทศอาเซยีน+3 
ยุทธศาสตรท์ี่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ        พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์“Muban Chombueng Rajabhat e–University”/ สร้าง
วัฒนธรรมองคก์าร ที่รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและมกีาร
ปกป้องคุม้ครอง และส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่อออนไลน ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพ
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ   
      บริหารมหาวิทยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล/ก ากับติดตามให้ทุกหลักสตูร
ได้รับการประกันคณุภาพ/ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศษิย์เก่าของ
มหาวิทยาลยั เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย/สร้างการยอมรับจากสังคมและ
ชุมชนในฐานะสถาบันการศึกษาหลักของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/พัฒนาระบบการน าองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ (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) ปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2560 

1.  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บน
พื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกความเป็นไทย มี
ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ในชุมชนเพื่ อ ช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสรา้ง
ศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคณุภาพ  

3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  

4.เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนผู้น า
ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย
คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  

5.เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจดัการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีคณุภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคณุภาพ  

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานท่ีและการจัดการภูมิทัศน์
อย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพือ่การจัดการศึกษาและรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมีคุณภาพ  

8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
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ตารางความสอดคล้องระหว่างปรัชญาหรือปณิธาน  
และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2558-2560)ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 

 

     ปณิธาน 
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี  

(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2560 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้อง
เกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ที่น าไปสู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบ
นิเวศและหลักศาสนธรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
     กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการ
เรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาชุมชนและ/หรือองค์กรเป้าหมายให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3.2  สืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
     กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
      กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม และพฒันา งานด้านท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4.2 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสรมิ เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการท านุ
บ ารุงศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต้อง
ร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาชุมชนและ/หรือองค์กรเป้าหมายให้มีความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3.2  สืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

     กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
      กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม และพฒันา งานด้านท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4.2 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสรมิ เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการท านุ
บ ารุงศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง
ศักยภาพการแข่งขนัอย่างมีคุณภาพ  
      กลยุทธ์ที่ 9.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษยเ์ก่าของ
มหาวิทยาลยั เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย 
      กลยุทธ์ที่ 9.สร้างการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะสถาบัน 
การศึกษาหลักของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ต้องสร้าง
ความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรม
ชุมชนให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้
บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่
ความรู้  บังเกิดมโนธรรมส านึกที่ตระหนักในการ
เผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่  1.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทุกหลักสูตรให้  ให้มี

มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
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     ปณิธาน 
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี  

(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2560 
จัด กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่

ดี และสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
     กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
     กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการ
เรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาชุมชนและ/หรือองค์กรเป้าหมายให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3.2  สืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
     กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอัน
หลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
     กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ  
     กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสูม่หาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
“Muban Chombueng Rajabhat e–University” 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมี
คุณภาพ  
      กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพและสิง่อ านวย
ความสะดวกให้มีปรมิาณเพียงพอและมีคณุภาพพร้อมใช้งาน 
 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็น
องค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบท้ังในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่  1.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทุกหลักสูตรให้  ให้มี

มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน   

ที่ดแีละสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
     กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบงึให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง 
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     ปณิธาน 
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี  

(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2560 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องผลิต
และพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอื่นๆ  ให้ได้
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  
สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  

ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็ง 
     กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่
ดแีละสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  
      กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบคุลากร 

อย่างต่อเนื่อง 
 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็น
ผู้น าทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
รอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบ
นิเวศในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่  1.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทุกหลักสูตรให้  ให้มี

มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้นให้ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
      กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือ
การเรยีนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมีคุณภาพ   
      กลยุทธ์ที่ 7.4 สนับสนุนสรา้งเสรมิให้มีการพัฒนาและทดสอบฝมีือ
แรงงานท่ีมีทักษะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้อง
ศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อ
ป ร ะ โ ย ชน์ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือการ

เรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง 
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัด
โครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติ เพื่อความ
เสริมสร้างความส านึกต่อความเสมอภาคของ
ความเป็นมนุษย์ และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดใน
การสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  
    กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง 

     กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
     กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสูม่หาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์
“Muban Chombueng Rajabhat e–University” 
      กลยุทธ์ที่ 8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์การ ท่ีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการปกป้องคุ้มครอง และส่งเสรมิการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน ์
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     ปณิธาน 
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี  

(พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง
ศักยภาพการแข่งขนัอย่างมีคุณภาพ (Quality Management) 
     กลยุทธ์ที่ 9.1 บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
     กลยุทธ์ที่ 9.2 ก ากับติดตามให้ทุกหลักสตูรได้รับการประกันคณุภาพ 
     กลยุทธ์ที่ 9.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษยเ์ก่าของ
มหาวิทยาลยั เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ที่ 9.4 สร้างการยอมรบัจากสังคมและชุมชนในฐานะ
สถาบันการศึกษาหลักของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและมีความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 
     กลยุทธ์ที่ 9.5. พัฒนาระบบการน าองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Leadership)   
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ตารางความสอดคล้อง  
ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ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) ปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2560  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส ความ
เสมอภาค และเทา่เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการใน
ภาครัฐและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลัง
คน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง กับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
เพื่อการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน 
รวมทั้งงานวิจยัที่สอดคล้อง กับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเขา้ถงึ
บริการทางการศึกษาและ การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการและส่งเสรมิให้ ทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ป ี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 

แผนการพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 
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แนวทางที ่4 สง่เสริมการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางที ่5 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 

แนวทางที ่1 พัฒนาหลักสตูร การเรียนการสอน 
และกระบวนการเรียนรู ้

แนวทางที ่2 พัฒนาระบบและมาตรฐาน การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางที ่3 สง่เสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวทางที ่4 สง่เสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

แนวทางที ่6 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

แนวทางที ่6 ขยายโอกาส
การเข้าถงึบริการทางการศึกษา
และการเรยีนรู้ตลอดชีวิต อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

แนวทางที ่2 พัฒนาระบบ
และมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม
สู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง
เป็นรูปธรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตัิการอยา่งมืออาชพี ตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการวิชาการและการน้อมน าแนวพระราชด าร ิให้
ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิน่และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพการท านุบ ารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับภูมปิัญญาไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
อาจารย์และบุคลากรสูม่าตรฐานสากล       

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :ปฏิรูปการผลิตและพฒันาครูอย่าง
มืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการวชิาการและการน้อมน า
แนวพระราชด าร ิให้ตอบสนอง
กับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ระบบ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยั มี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน ใหท้ันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอยา่งมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจดัการเพื่อ

รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน อยา่งมี
คุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทลัเพื่อ
การจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  อยา่งมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใหบ้ริการวชิาการอยา่งมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

อย่างมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ให้บริการวชิาการอย่างมีคุณภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา
อาคารสถานที่และการจดัการภูมิ
ทัศน์อย่างมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนา
ระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เพื่อสร้างศักยภาพการแขง่ขันอย่าง
มีคุณภาพ  

แผนงานในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  

    การปรับยทุธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย(Reprofiling) 

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวทิยาลยั 
     4 ปี ปรบัปรุงครั้งที่ 3 
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ถ่ายทอดแผน/ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แก่ทุกหน่วยงาน 

น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

(วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)  

น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

(วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

ร่าง แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (2556-2560) 

ปรับปรุงคร้ังที่ 3 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี  
(พ.ศ.2556 -2560) ปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2560 

 

- ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) /  
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-
2564) /  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12/  
แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยฯระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579)/  
และการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (Reprofiling) ระยะ 15 ปี 
(2560-2574) 
- ศึกษาผลการด าเนินงานผลการประเมิน สกอ./สมศ./ก.พ.ร. 
- วิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
- ทบทวนปรัชญา/ปณิธาน  
- ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี้วัด 
 

คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี  

(2556-2560) 
 

(ประชุมเชิงปฏิบัติการ                                                                                        
เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี                                                                                   
ระหว่างวันท่ี 23-24 มกราคม  2560) 
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