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	 สารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	เป็นเอกสารทีก่องนโยบายและแผนได้รวบรวม
และจัดท�าสถิติข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นสาระส�าคัญของมหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย	ข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร	
คณาจารย์และนกัศกึษา	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจใช้ข้อมลูในการวางแผนเพ่ือการพัฒนางาน	การบริหารจดัการและด�าเนนิงาน 
ภารกิจด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

	 การนี	้กองนโยบายและแผนต้องขอขอบคณุผู้ให้ข้อมลูจากทกุหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูล	และผ่านการกลั่นกรองความถูกต้องมาเป็นอย่างดี	ท�าให้ข้อมูลสารสนเทศเล่มนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้บริหาร	คณาจารย	์
บุคลากรของมหาวิทยาลัย	ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจอย่างแท้จริง

ค�ำน�ำ
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	 สารสนเทศฉบับปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 เล่มนี้แสดงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 อันประกอบไปด้วย	 8	 หน่วยงานวิชาการซ่ึงมีหน้าที่จัดการศึกษา	 ได้แก่	 
คณะครศุาสตร์		คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		คณะวทิยาการจดัการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 บัณฑิตวิทยาลัย	 และ
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	นอกจากนีย้งัมหีน่วยงานสนบัสนนุ	อกี	5	หน่วยงาน 
ได้แก่	 ส�านักงานอธิการบดี	 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 และสถาบันวิจัยและพัฒนา	 	 แต่ละหน่วยงานอาจมีข้อมูล
สารสนเทศซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้า	 โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร	 งบประมาณ	
และปัจจัยต่างๆ	ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามบริบททั้งภายในและภายนอก	รวมถึงจุดเน้นและเป้าหมาย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ณฐพรภัทร์	อินทร์ศิริพงษ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สำรอธิกำรบดี

การท�างานที่แตกต่างกันในแต่ละปี	 	 โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดท�าโดย
ความตั้งใจ	เน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	อนึ่ง	ในการ
จัดกระท�าข้อมูล	ให้ครบถ้วน	สมบูรณ์	ครอบคลุมงาน	ถูกต้อง	และเป็นปัจจุบันนั้น	เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน�าไปใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน	ทั้งในปัจจุบัน	และอนาคต	และยังเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้คนในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้รับทราบ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วนอีกทางหนึ่ง	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 สารสนเทศประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2564	ฉบับนี้จะได้ท�าหน้าที่ดังกล่าวมาข้างต้น
	 ท้ายนีข้อขอบคุณ	ทกุหน่วยงานทีไ่ด้ให้ข้อมลูในการจดัท�า	และขอขอบคณุ	คณะท�างานกองนโยบายและแผน	ทกุท่านทีไ่ด้จดัท�าเอกสาร
ฉบบัน้ี	โดยการรวบรวมข้อมูล	จากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ 	สอบทานความถกูต้อง	และน�ามาประมวล	สังเคราะห์จนได้สารสนเทศทีชั่ดเจนและเป็น
ประโยชน์ส�าหรับการท�างานของหน่วยงาน	และผู้ปฏิบัติงาน	ตลอดจนผู้ที่สนใจในกิจการงานต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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1. สถานที่หลักของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตั้งอยู่เลขที่	46	หมู่	3	ถนนราชบุรี	–	จอมบึง	ต�าบลจอมบึง	อ�าเภอจอมบึง		จังหวัดราชบุรี	

รหัสไปรษณีย์	70150	โทรศัพท์	032-720536-9	โทรสาร	032-720551	

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 ณ	 มหาวิทยาลัยฯ	 เมืองราชบุรี	 และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง	ตั้งอยู่เลขที่	174	หมู่	5	ต�าบลดอนตะโก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	รหัสไปรษณีย์	70000	โทรศัพท์	032-720536-9	 
หรือ	062-3202600

เว็บไซต์ : www.mcru.ac.th

ที่ตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บำ้นจอมบึง
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จากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สู่การเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

        วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
เริ่มก ่อตั้ ง เป ็นสถานศึกษาในท ้องถิ่นตามแนวความคิด 
เกี่ยวกับ	 “วิทยาลัยหมู ่บ ้าน”	 ของประเทศตุรกี	 โดยมี 
จุดมุ ่ งหมายเพื่ อแก ้ป ัญหาการขาดแคลนครูในชนบท 
โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษา	เมื่อส�าเร็จ 
ให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน,	 เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครู 
ให้รักอาชีพครู,	 เพื่อให้นักศึกษาครูรู ้ จักปฏิบัติตนในการ 
เข้าสังคม	และเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง
								ในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตร	5	ปี	รับนักศึกษาทุน 
จากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศ	ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร 
วิชาการศึกษา
      

วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

 วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513	 ยกฐานะเป ็นวิทยาลัยครู 
หมู่บ้านจอมบึงเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร	 2	 ปี	 ได้รับวุฒิบัตร 
วิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	และวุฒิบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)							
 ปี      พ.ศ.   2521   เปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาตร	ี			2				ปี		โครงการอบรมครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจ�าการ	 (อคป.)	 โดยความร่วมมือ
ระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานผู้ใช้ครู
 ปี พ.ศ. 2523	 เปิดสอนปริญญาตรี	 4	 ปี	 ได้รับวุฒิปริญญา- 
ครุศาสตรบัณฑิต
 ปี พ.ศ. 2528 เปิดสอนอนุปริญญาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
รับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียน	2	ปี	งดการจัดการเรียน-
การสอนหลักสูตรการศึกษาชั้นสูง	 (ป.กศ.สูง)	และโครงการอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจ�าการ	(อคป.)		และเปิดสอนโครงการ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ	(กศ.บป.)
 ปี พ.ศ. 2529	วิทยาลัยครู	4	แห่ง	ภูมิภาคตะวันตก	รวมกลุ่ม
เรียกว่า	“สหวิทยาลัยทวารวดี”
 ปี พ.ศ. 2530	เปิดสอนโครงการคุรุทายาทสายมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา

ประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บำ้นจอมบึง
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       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  ด้วยวิทยาลัยครู 
เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย	 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง	 ๆ 
คอื	ครุศาสตรบณัฑิต,	วทิยาศาสตรบณัฑติ	และศลิปศาสตรบัณฑิต 
แต่บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าผู ้ที่จบการศึกษาต้องประกอบ
อาชีพครู เท ่านั้น	 ส ่ งผลท�าให ้สาขาอ่ืนขาดโอกาสในการ 
มงีานท�า	และเพือ่ให้เกดิความเข้าใจทีถ่กูต้องและเพือ่ประโยชน์ 
แก่นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้น�าความกราบบังคมทูล 
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธลุพีระบาท		ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ”	เพื่อให้สอดคล้องกับความ
หลากหลายในการผลิตบัณฑิต
  วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538	 ได้รับพระราชทาน 
ตราสญัลกัษณ์ประจ�าสถาบนัเพือ่เป็นสริมิงคลแก่สถาบนัราชภฏั 
โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	
รัชกาลที	่9	อยู่ในวงรี

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

     วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547	 	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่ 	 9	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ	 ทรงพระปรมาภิ ไธย 
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พ.ศ.	 2547	 	 และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 1	 ตอนท่ีพิเศษ	 23	 ก	 เมื่อวันที่	 14	 มิถุนายน	 
พ.ศ.	2547		มผีลท�าให้		“สถาบนัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ”	เปล่ียนสภาพเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึง”	 ตั้งแต่วันที่	 15	 มิถุนายน 
พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา
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ตรำสัญลักษณ์ประจ�ำมหำวิทยำลัย
	 ส�านักงานสภาสถาบันราชภัฏ	 กระทรวงศึกษาธิการได้ท�าหนังสือขอพระราชทาน	
“สญัลกัษณ์ประจ�าสถาบนัราชภฏั” และแนบรูปแบบสัญลักษณ์	ทัง้	41	สถาบนั	และ	1	ส�านกังาน
สภาสถาบันราชภัฏ	พร้อมค�าอธิบายประกอบ	เมื่อวันที่	11	มกราคม	พ.ศ.	2538	ต่อมาพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบันราชภัฏและส�านักงาน
สถาบันราชภัฏ	ตามที่ขอพระราชทาน	พระมหากรุณาธิคุณ	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	พ.ศ.	2538	
	 สัญลักษณ์ประจ�าสถาบันราชภัฏเป็นรูปพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์	 รัชกาลที่	 9	 ตราที่ใช้เป็นพระประทับก�ากับ
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารส�าคัญส่วนพระองค์ซ่ึงไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน	 เช่น	 ใบประกาศนียบัตรก�ากับ
เหรียญรัตนาภรณ	์เป็นต้น	พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์	รัชกาลที่	9	เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ	ประกอบด้วยวงจักร	กลางวงจักร 
มีอักขระเป็น	 อุ	 หรือเลข	 ๙	 รอบวงจักร	 มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ	 
แปลความหมายว่า	ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน	 	 โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชประเพณีได้เสด็จประทับ
เหนือพระที่นั่งอัฐทิศ	สมาชิกสภาถวายน�้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด

 สีสัญลักษณ์ ตรามหาวิทยาลัย	 เป็นรูปวงรี	 2	 วง	 ล้อมตามพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ท่ีพระราชทานให้แก่มหาวทิยาลยัราชภฏั	เม่ือวนัที	่14	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2535	ภายในวงรี 
เป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย	 ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นตัวเขียน 
ที่เป็นลักษณะเฉพาะสีในตรามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่า	ดังนี้
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								 	 สีน�้าเงิน	แทนค่า	สถาบันพระมหากษัตริย์	ผู้ให้ก�าเนิด	และพระราชทานนาม	“สถาบันราชภัฏ”

													 สีเขียว			แทนค่า	แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ	41	แห่ง	ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

														 สีทอง	 แทนค่า	ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

														 สีส้ม	 แทนค่า	ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน	41	มหาวิทยาลัย			
         
	 	 สีขาว	 แทนค่า	ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์	แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

MCRU

MCRU
MCRU

MCRU

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

น�้าเงิน          เขียว          เหลือง

คติประจ�ามหาวิทยาลัย      สุกมฺมิโก		กิตฺติมาวหาติ		งานสุจริตมีเกียรติทั้งสิ้น

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย   ต้นราชพฤกษ ์        
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มำร์ชประจ�ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บำ้นจอมบึง
เนื้อร้อง : อาจารย์สุชิน   ประพันธ์พจน์
ท�านอง  : อาจารย์ธนิน   กระแสร์
นามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสืบสาน
เกียรติประวัติแต่แรกตั้งสร้างต�านาน
ชุมชนการเรียนรู้อยู่คู่ถิ่นไทย
นามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสร้างสรรค์
งามการศึกษา	งามน�า้ใจ	สายสัมพันธ์
งามธรรมชาติเฉิดฉันท์ผ่านวันเวลา
*ใฝ่ด	ีใฝ่รู้	สู้งาน
ทุกดวงใจตั้งปณิธานหาญกล้า
สีน�้าเงิน	เขียว	เหลือง	เลื่องลือชา
พร้อมฟันฝ่าเพื่อฝันอันอ�าไพ
นามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสดใส
ด้วยศักดิ์ศรีสง่างามความภูมิใจ
แห่งมหาวิทยาลัยที่รักของเรา
*แห่งมหาวิทยาลัยที่รักของเรา

ยุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2564

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ยุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บำ้นจอมบึง 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2564

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ปรัชญา (Philosophy)

	 สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
	 1.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้	 ที่น�าไปสู ่
วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
	 2.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องร่วมกับชุมชน	 ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 
แบบประชาสังคม	
	 3.	 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบึง		ต้องสร้างความรู้ทีเ่ป็นองค์รวมบนรากฐานของวฒันธรรมชมุชนให้สอดคล้อง
ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้	 	 บังเกิดมโนธรรมส�านึกที่ตระหนัก 
ในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี	
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	 4.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	 มีทางเลือกอันหลากหลาย 
และเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
	 5.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึงต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย	 โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้ง 
ในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน	
	 6.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู	 วิชาชีพสาขาอื่นๆ	 ให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ 
ทีมี่ลกัษณะใฝ่ด	ีใฝ่รู	้สูง้านมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิและมจีติวญิญาณในวชิาชพี	สามารถสนองตอบต่อความเปลีย่นแปลงทางสงัคม	
	 7.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึงต้องเป็นผู ้น�าทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู ้ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีส่ามารถส่งเสรมิการพฒันาแบบยัง่ยนืและรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและดลุยภาพ
ของระบบนิเวศในท้องถิ่น	
	 8.	 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึต้องศกึษาวจัิยเพ่ือความเป็นเลิศทางวชิาการและเพ่ือประโยชน์ในการปฏบิตัิ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
	 9.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความส�านึก 
ต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งที่ดีงาม

M Rสารสนเทศ14
14 15



อัตลักษณ์
 อัตลักษณ์ :  ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน 

ใฝ่ด	ี หมายถึง		 เป็นพลเมอืงทีด่	ีมรีะเบยีบวนิยั	มคีวามซ่ือสตัย์	รบัผิดชอบ	เสยีสละ	มคีวามรักในเพือ่นมนษุย์ 
	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
ใฝ่รู	้ หมายถึง			 ศึกษา	ค้นคว้า	หาความรู้ตลอดเวลา	มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
สู้งาน	 หมายถึง		 มีความขยัน	อดทน	มีงานท�า	มีอาชีพ

	 โดยค�าส�าคัญมีความหมายดังนี้		ภูมิปัญญาตะวันออก		หมายถึง	ดูแล	น�้า	ป่า	ระบบนิเวศน์	เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการ 
ตามแนวพระราชด�าร	ิ(สนี�า้เงนิ),	มหาวทิยาลยัสเีขยีว	(Green	University)	อยูร่่วมกบัธรรมชาต	ิมคีวามอบอุน่	(สเีขยีว),	ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรม	ศูนย์ชาติพันธุ์	(สีเหลือง)	:	ตามปรัชญาใน	พ.ร.บ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	มหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
  เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง	มีชื่อเสียง	และเป็นที่ยอมรับของสังคม	คือ
   1. ครูพันธุ์บึง  2. มวยไทยศึกษา  3. มาราธอนศึกษา 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นที่ภาคตะวันตก 
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วิสัยทัศน์ (Vision)

	 เป็นมหาวิทยาลยัของท้องถิน่ทีม่คีณุภาพ	ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัสิูค่วามเป็นเลศิ	บนฐานของนวตักรรมและภมิูปัญญาไทย	

พันธกิจ (Mission)

 ผลติบณัฑติ	วจิยั	บรกิารวชิาการ	ท�านบุ�ารงุศิลปะและวฒันธรรม	เสรมิสร้างความเข้มแข็งวชิาชพีครู	และสบืสานโครงการ
พระราชด�าริ	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เจตนารมณ์ (Intention) 

	 1.	มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	 2.	มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู	และมีสมรรถนะสูง	รวมถึงการพัฒนาครู
ประจ�าการให้มีคุณภาพ
	 3.	บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา	มีความรู้	ความสามารถ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ที่ดีงาม	สามารถประกอบอาชีพได้เมื่อส�าเร็จ
การศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

1 การพัฒนาท้องถิ่น

1 การพัฒนาท้องถิ่น
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน

คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล
ประจ�ามหาวทิยาลัย

คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการสภาวชิาการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธกิารบดี

ผู้อ�านวยการกอง รองคณบดี	/	รอง	ผอ.วิทยาลัย รองผู้อ�านวยการส�านัก / สถาบัน

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธกิารบดี คณบด ี/ ผอ.วทิยาลัย ผู้อ�านวยการส�านัก / สถาบัน

หัวหน้างาน หัวหน้าส�านักงานคณบดี หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ

หัวหน้างาน หัวหน้างาน

อธิการบดี

รองอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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*  หน่วยงานภายในก�ากับ

โครงสร้ำงหน่วยงำน

หน่วยตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

ส�านักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะมนษุยศาสตร์          
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

*คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

*วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย

*โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองกลาง

ส�านกังานคณบดี            ส�านกังานคณบดี            ส�านกังานคณบดี            ส�านกังานคณบดี            ส�านกังานคณบดี            ส�านกังานคณบดี            ส�านักงานผู้อ�านวยการ

กองนโยบายและแผน 

กองพัฒนานักศึกษา 

ส�านกังานผูอ้�านวยการ      ส�านกังานผูอ้�านวยการ      

ส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

ส�านักงานผูอ้�านวยการ      ส�านักงานผูอ้�านวยการ      

*บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านกังานคณบดี            

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ต�าแหน่ง อาจารย์ใหญ่
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2497 - 2508

ต�าแหน่ง อธิการ
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2523 - 2524

ต�าแหน่ง อาจารย์ใหญ่
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2508 - 2512

ต�าแหน่ง อธิการ
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2524 - 2528

ต�าแหน่ง อธิการ
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2512 - 2523

ต�าแหน่ง อธิการ
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2528 - 2532

นายจินต์  รัตนสิน

รศ.ดร.วรชัย เยาวปาณี

ดร.อรุณ ปรีดีดิลก

รศ.ธง รุญเจริญ

ดร.ปรีชา เจียมรวมวงศ์

ผศ.วิชิต หลักทรัพย์

ท�ำเนียบ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ต�าแหน่ง อธิการ
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2532 - 2534

ต�าแหน่ง อธิการ
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2538 - 2542

ต�าแหน่ง อธิการ
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2534 - 2537

ต�าแหน่ง อธิการบดี
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2542 - 2546

ต�าแหน่ง อธิการ
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2537 - 2538

ต�าแหน่ง อธิการบดี
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2546 - 2547

นายนิทัศน์ เพียกขุนทด

ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ

ผศ.สมชัย มณีรัตน์

ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์

รศ.ประวิตร ชูศิลป์

ผศ.ดร.โสภณ พวงสวุรรณ

ท�ำเนียบ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ต�าแหน่ง อธิการบดี
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2548 - 2552

ต�าแหน่ง อธิการบดี
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2552 - 2556

ต�าแหน่ง อธิการบดี
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2557 – 2562

ต�าแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี
การด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

ท�ำเนียบ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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นายกสภามหาวิทยาลัย
นายแพทย์ยงยุทธ					วงศ์ภิรมย์ศานติ์

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.โสภณ	 	 พวงสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง 
นายเรืองชัย	 	 เนตรปฐมพร	
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผศ.ณฐพรภัทร์	 	 อินทร์ศิริพงษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผศ.ดร.ทองแท่ง		 ทองลิ่ม	
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	 	 	 	
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ดร.กฤษณา	 	 เชยพันธุ์	 	 	
ดร.ก�าพล	 	 วันทา	 	 	
นายพีระ	 	 พนาสุภน		 	
ดร.คมศร	 	 วงษ์รักษา	 		 	
ดร.ชลทิตย์	 	 เอี่ยมส�าอางค์
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร
ผศ.ดร.เชิดชัย	 ธุระแพง	 	 	
อาจารย์	ดร.ทัศนีย์		 นาคเสนีย์	 	
ผศ.อรรถพล	 	 	 อุสายพันธ์	 	
ผศ.ดร.ชัชวาล	 	 	 แอร่มหล้า	 	 	  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ�า
อาจารย์	ดร.บุรินทร์	 นรินทร์			
อาจารย์	ดร.ครองศักดา	 ภัคธนกนก	 	
อาจารย์	ดร.นาวิน			 คงรักษา	 	 	
อาจารย์	ดร.สมชาติ	 เกตุพันธ์	 	 	
ผศ.เชาวลิต	 	 	 สมพงษ์เจริญ		
อาจารย์	ดร.ภูมินทร์	 สุมาลัย			
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์	ดร.อาคม		 เจริญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ชฎาพร		 	 	 โพคัยสวรรค์
นางสาวธิชาภรณ์	 	 จินจารักษ์
นางสาวสมหญิง		 	 ห้วยหงษ์ทอง		
นางสาวศิริวรารัตน์	 หุนหวล
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผศ.ณฐพรภัทร์			อินทร์ศิริพงษ์		(รักษาราชการแทน)	 	

รองอธิการบด ี
ผศ.อรรถพล					 อุสายพันธ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	และงานสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้	 	 	 	
ผศ.ดร.ชัชวาล	 แอร่มหล้า	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	สัมพันธ์ศิษย์เก่า	และโครงสร้างพื้นฐาน	 	 	
ผศ.รพีพรรณ	 กองตูม	 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานยุทธศาสตร	์และกิจการพิเศษ	

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์	ดร.นพดล	 ทุมเชื้อ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการและโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง			 	 	
อาจารย	์ดร.ประไพร	จันทะบัณฑิต		 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ	เมืองราชบุรีและสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ผู้บริหารหน่วยงาน
อาจารย์	ดร.เกรียงวุธ	นีละคุปต์	 คณบดีคณะครุศาสตร์	 	 	 	 	 	 		
ผศ.ชดาทิพ	 ชูจิตร					 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 	 	 	 	 	
อาจารย์	ดร.ทัศนีย	์ นาคเสนีย์	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 	 	 	 	 	 		
อาจารย์	ดร.บุรินทร	์นรินทร์	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 	 	 	 	 	
ผศ.ว่าที่	ร.ต.ดร.วสันต	์	นาคเสนีย์	 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	 	 	 	 	 	
อาจารย์	ดร.นาวิน	คงรักษา	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 	 	 	 	 	 		
ผศ.ดร.ส�าราญ	 สุขแสวง			 คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 	 	 	 	
ผศ.ดร.นฤมล	 ชูเมือง	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 	 	 	 	 	 	
ผศ.สมชัย	 แก้วศิริรัตน์	 ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	 	
ผศ.เบญจา	 ลิขิตยิ่งวรา	 ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม		 	 	 	 	 	 	
ผศ.ดร.เชิดชัย	 ธุระแพง	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 	 	 	 	 	
นายพูนชัย	 คทาวัชรกุล	 ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 	 	 	 	 	 		
ผศ.วิจารณ์	 สงกรานต์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 	
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประธาน
นายเสฎฐนันท์	 อังกูรภาสวิชญ์	 	 					

รองประธานกรรมการ
นายศุภสวัสดิ์	วัฒนคุณโชติ
นายพรเทพ	 ไตรวุฒิชน	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจิรายุ	 คูณพันธ์	 	
พระปลัดณรงค์ศักดิ์			ปภากโร		ระโหฐาน		เจริญงาม	 	
นายธันฐภัทร์	เชิงทวี														 	
นายนันทพล	 วิชัยดิษฐ์	 	 	 	
นายปฐมพร	 เจียสกุล														 	
นายประกอบ	ทรัพย์ยอดแก้ว	 	 	

นายประทีป	 แย้มเกตุ															 	
นายพันธุ์	 แก้วนุ้ย	 	 	
นางพรพรรณ	พรพิไลสวัสดิ์		 	
นางอรุณรักษ์	ธนเลิศลาภ	
กรรมการตัวแทนนักศึกษา
ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ	
นายกองค์การนักศึกษาภาคปกต	ิ	
นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ	
เลขานุการ
ผศ.รพีพรรณ	 กองตูม	 	
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนารีย์	 นุ่มกลิ่น
นายจักรพันธ	์	 สวัสดี	
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ประธานกรรมการ (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
ผศ.ณฐพรภัทร์		 อินทร์ศิริพงษ์	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.น.ท.ดร.สุมิตร	 สุวรรณ	 	  
รศ.ดร.ต่อศักดิ์		 แก้วจรัสวิไล	 	
รศ.ดร.สุพจน์	 	 อิงอาจ	 	 	
รศ.ดร.อภินันท์		 จันตะนี	 	 	
รศ.ดร.อุดมวิทย์	 ไชยสกุลเกียรติ	 	
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรต	ิ	 ดุลสัมพันธ์	 	
ผศ.ดร.มาเรียม		 นิลพันธุ์	
กรรมการจากคณาจารย์ประจ�า
ผศ.ดร.พรศักดิ์		 สุจริตรักษ์	 	
ผศ.ดร.ไพบูลย์วรรณ	 จิตพัฒนกุล	 	
ผศ.ดร.นงลักษณ์	 เพิ่มชาติ	 	 	
ผศ.ดร.ประพนธ์	 เลิศลอยปัญญาชัย		

ผศ.ดร.ส�าราญ		 สุขแสวง	 	 	
อาจารย	์ดร.นพดล	 อ�า่ดี	 		
อาจารย	์ดร.นาวิน	 คงรักษา	 	
กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
ผศ.อรรถพล	 	 อุสายพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร.เชิดชัย	 	 ธุระแพง	 	 	
อาจารย	์ดร.โอภาส	 หรสิทธิ์	 	 	
อาจารย	์ดร.ราชศักดิ์	 สุวรรณนัจศิริ	 	
นางสาวธาราพร	 ไชยศรี		 	
นางสาวสิริพร	 	 นันยา			
นางสาวสุพัตรา	 ขจีจิตร	 	

คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผศ.ดร.ทองแท่ง	 ทองลิ่ม
รองประธานกรรมการ
อาจารย์	ดร.ธนภูมิ	 ชาติดี
กรรมการ
อาจารย์	ดร.เมตตา	 คงคากูล	
ผศ.เชาวลิต		 สมพงษ์เจริญ	
อาจารย์	ดร.สารัช	 ดีงาม	
อาจารย์อินธิรา	 เกื้อเสนาะ	
ผศ.อนุชา	 บุญเกิด	
ผศ.จินตศักดิ์	 กาญจนอโนทัย	
อาจารย์	ดร.กานต์ณรงค์	 สอนสกุล	
อาจารย์	ดร.อนุรักษ์	 ธัญเจริญ	
อาจารย์ภานิกานต์	 คงนันทะ	
อาจารย์	ดร.สุทธิรักษ์	 อ้วนศิริ	

อาจารย์ศราวุฒิ	 บุตรดาวงค์	
อาจารย์ณิชากร	 ปทุมรังสรรค์	
ผศ.กันตา	 นิ่มทัศนศิริ	
นางสาวสิริพร			 นันยา	
นางสาวนันท์นภัส	 มีถาวร	
นางสาวมาลี	 สุดประเสริฐ	
นางสาวกานต์สิรี	 ปานสวัสดิ์	
นางสาวบารมี	 ชูชัย
กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอัญชนา		 จิตต์งามข�า
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนารีย์	 นุ่มกลิ่น	 	 	 	 	
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ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่ร้อยตรี	ดร.ทองประวิตร			จ�าปาเงิน	

รองประธานกรรมการ
พันต�ารวจโทสุรสิทธิ์	 	 เยี่ยมสมร   

กรรมการ
นางสาวชูศรี	 	 	 อุดมกุศลศรี	 	 	
นางเบญจวรรณ	 	 	 ยินดียม

กรรมการและเลขานุการ 
ดร.นวรัตน์	 	 	ประทุมตา	

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายพูนชัย	 	 	คทาวัชรกุล	 	 	
นางสาววันดี	 	 	แป้นน้อย	 	 	 	
นางสาวพัชรพรรณ	 	หทัยโชติ	 	 	 	
นางสาวกานต์สิรี		 	ปานสวัสดิ์	

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.บ.ม.)

ประธานกรรมการ
ผศ.ณฐพรภัทร์	 อินทร์ศิริพงษ์	

รองประธานกรรมการ
ผศ.อรรถพล	 อุสายพันธ์
กรรมการ
ดร.ก�าพล	 วันทา	 	
ดร.คมศร	 วงษ์รักษา	 	
นายวิชิต	 สุวรรณรัตน์	
ผศ.สนิท	 ชุนดี	 	
ผศ.ชดาทิพ	 ศุภสุวรรณ	
ผศ.เบญจา	 ลิขิตยิ่งวรา	
อาจารย	์ดร.ครองศักดา	 ภัคธนกนก
ผศ.ดร.ทองแท่ง	 ทองลิ่ม	
นางศศินันท์	 แสงภู	

กรรมการและเลขานุการ
นายพูนชัย	 คทาวัชรกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุนันท์	 อุ่นตา	 	
นายวันชัย	 ตาเสน	 	
นางสาวทิพย์รัมภา	 เจิดสกุล	 	
นางสาวรพินท์นิภา	 สุขสวัสดิ์	

M Rสารสนเทศ 31
31



ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.โสภณ	 พวงสุวรรณ	 	 	

กรรมการ
ศ.ดร.ชาติชาย	 ณ	เชียงใหม่	
ศ.ดร.สุชาติ	 ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	
ศ.ดร.สุทัศน์	 ยกส้าน	
ศ.ดร.วิรุณ	 ตั้งเจริญ	
ศ.เกียรติคุณ	เสนาะ	 ติเยาว์	
ศ.เกียรติคุณ	ดร.สุมาลี	 สังข์ศรี

เลขานุการ
ผศ.อรรถพล	 อุสายพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร.พรศักดิ	์	 สุจริตรักษ์	
นางสุนันท	์	 อุ่นตา	 	
นางสาวอัญชนา	 จิตต์งามข�า	 	 	
นางสาวมาลี		 สุดประเสริฐ	 	

คณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ
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เลขานุการ
ผศ.อรรถพล	 อุสายพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร.พรศักดิ์		 สุจริตรักษ์	
นางสุนันท์		 อุ่นตา	 	
นางสาวอัญชนา	 จิตต์งามข�า	 	 	
นางสาวมาลี		 สุดประเสริฐ	 	

คณะครุศาสตร์
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

คณบดี	 อาจารย์	ดร.เกรียงวุธ	 นีละคุปต์

รองคณบดี	 อาจารย์	ดร.เชาวฤทธิ์	 พันธ์ทอง

รองคณบดี		 อาจารย์	ดร.อนงค์	 สระบัว

รองคณบดี		 อาจารย์	นิตยา	 เรืองมาก

หัวหน้าส�านักงานคณบดี	 นางสาววัลภา	 วิภาตะพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

คณบดี	 อาจารย์	ดร.ทัศนีย์	 นาคเสนีย์	

รองคณบดี	 ผศ.ดร.นงลักษณ์	 เพิ่มชาติ	 	

รองคณบดี	 ผศ.ดร.สัจจา	 ไกรศรรัตน์	

รองคณบดี	 อาจารย์	ดร.กนกวรรณ	 แสนเมือง	

ผู้ช่วยคณบดี	 อาจารย์	ดร.ปิรันธ์	 ชิณโชติ	 	

ปฏิบัติหน้าที่	 นางสุธีร์กานต์	 แก้วนารายณ์

หัวหน้าส�านักงานคณบดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

คณบดี	 ผศ.ชดาทิพ	 ศุภสุวรรณ	

รองคณบดี		 อาจารย์	ดร.ยุทธจักร	 งามขจิต	 	

รองคณบดี	 อาจารย์	ยุพยงค์	 วิงวร	 	

รองคณบดี	 ผศ.พิเชฐ	 สัตย์วินิจ	

หัวหน้าส�านักงานคณบดี	 นายสวงค์	 พ่อค้า	 	

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

คณบดี	 ผศ.ว่าที่	ร.ต.วสันต์	 นาคเสนีย์	

รองคณบดี		 ผศ.อรนุช	 จินดาสกุลยนต์	

รองคณบดี	 อาจารย์	ดร.นพดล	 	อ�า่ดี	 	

รองคณบดี	 อาจารย์	ดร.สุเมธ	 ลิปิโรจนพงศ์	

ปฏิบัติหน้าที่	 นางพรพิมล	 สุวรรณนัจศิริ

หัวหน้าส�านักงานคณบดี	 	
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

คณบดี	 อาจารย	์ดร.บุรินทร์	 นรินทร์		

รองคณบด	ี	 อาจารย	์ดร.ภูมินทร์	 สุมาลัย		

รองคณบดี	 อาจารย	์ดร.พุทธพร	 พุ่มโรจน์	 	

รองคณบดี	 อาจารย	์ดร.ครองศักดา	 ภัคธนกนก	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส�านักงานคณบดี	 นางสาวณัฐภรณ์	 แช่มเทศ	 			

ส�านักงานอธิการบดี
ต�าแหน่ง  ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 นายพูนชัย										คทาวัชรกุล		

ผู้อ�านวยการกองกลาง															 นางสุนันท์	 								อุ่นตา	 	

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	 นายพูนชัย	 								คทาวัชรกุล					

กองนโยบายและแผน	 	

ปฏิบัติหน้าที่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	 นางกมลวรรณ									แก้วไชยชาติ

กองพัฒนานักศึกษา	 	

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	 นางรัชนี	 								นาเลิศ	

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	 ผศ.สุนิสา												โพธิ์พรม	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน	 นางสาวหทัยรัตน์	 มีจันทร์

บริหารการคลังและทรัพย์สิน	 	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน	 นางสาวเอี่ยมฤทธิ	์รัตนานนท์	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารบุคคล	 นายวันชัย	 								ตาเสน	 	 	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน	 นางสาวนภาวลัย			ครุฑางคะ	 	

บริหารพัสดุและยานพาหนะ	 	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน	 นายภรากรณ์							สีทรงฮาต	

หอพักนักศึกษา	 	 	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที	่ นายส�าราญ									พูลศักดิ์

ภูมิทัศน์และความปลอดภัย		

บัณฑิตวิทยาลัย
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

คณบดี	 อาจารย	์ดร.นาวิน	 คงรักษา	 	 	

รองคณบดี	 ผศ.ดร.ชนกภัทร		 ผดุงอรรถ	

รองคณบดี	 อาจารย	์ดร.สมชาต	ิ	 เกตุพันธ์	 	 	

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

คณบดี	 อาจารย	์ดร.ส�าราญ	 สุขแสวง	 	

รองคณบดี	 อาจารย	์ดร.รุ่งอรุณ	 สุทธิพงษ์	

รองคณบดี	 อาจารย	์ภณิชชา	 จงสภางค์กุล	

รองคณบดี	 อาจารย	์รุ่งนภา	 สิงห์สถิตย์	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส�านักงานคณบด	ี		นายเอกรวี	 ครุฑางคะ			
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อ�านวยการ	 ผศ.ดร.นฤมล	 ชูเมือง	 	

รองผู้อ�านวยการ		 อาจารย	์ดร.สันติ		 รักษาวงค์	

รองผู้อ�านวยการ	 อาจารย	์ว่าที่	ร.ท.	ศุภกฤษ	 สุขเจริญ	

รองผู้อ�านวยการ		 อาจารย์	ว่าที	่ร.ท.ดร.	กฤษดา	 กฤตเมธกุล	

ปฏิบัติหน้าที่	 นางสาวกานต์สิรี	 ปานสวัสดิ์		

หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ	

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อ�านวยการ		 ผศ.สมชัย	 แก้วศิริรัตน์	

รองผู้อ�านวยการ		 อาจารย	์ดร.ปิยะวดี	 พงษ์สวัสดิ์	

รองผู้อ�านวยการ	 อาจารย์	ดร.อดิศักดิ์	 แสงส่องฟ้า	

รองผู้อ�านวยการ	 อาจารย์	สุดารัตน์	 เทียนน้อย

หัวหน้าส�านักงาน	 นางภิรมย์	 โพธิค�า

ผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อ�านวยการ		 ผศ.ดร.เชิดชัย	 ธุระแพง		

รองผู้อ�านวยการ	 อาจารย์	สุวรรนีย์	 ธุระแพง	 	

รองผู้อ�านวยการ	 อาจารย์	ดร.โอภาส	 หรสิทธิ์	 	

รองผู้อ�านวยการ		 อาจารย	์วัฒนพงศ์	 อ่อนนุ่ม	 	

รองผู้อ�านวยการ	 ผศ.ดร.ราชศักดิ์	 สุวรรณนัจศิริ	

หัวหน้าส�านักงาน		 นางสาวธาราพร	 ไชยศรี

ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อ�านวยการโรงเรียน		 ผศ.วิจารณ์	 สงกรานต์	

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อ�านวยการ	 ผศ.เบญจา	 ลิขิตยิ่งวรา	

รองผู้อ�านวยการ		 อาจารย	์ดร.ประภัสสร	 มีน้อย	 	

รองผู้อ�านวยการ	 อาจารย์	เจนคณิต	 สุขสัมฤทธิ์	

รองผู้อ�านวยการ	 อาจารย์	ชัชวาล	 อินทรปาลิต	

ปฏิบัติหน้าที่	 นางสาวทิพย์วรรณ		 ทับทิมหิน		

หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน
ต�าแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน

ปฏิบัติหน้าที่	 นางสาวนันท์นภัส	 มีถาวร			

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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จ�านวนบุคลากรทั้งหมด   495 คน  
	 -	 บุคลากรสายวิชาการ	 		291	 คน	 	
	 -	 บุคลากรสายสนับสนุน	 		204	 คน

จ�านวนนักศึกษาประจ�า ปีการศึกษา 2563 5,291 คน 
	 -	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 4,791	 คน	
	 -	 นักศึกษาระดับป.บัณฑิต	 		340	 คน	
	 -	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	 		133	 คน	
	 -	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	 				27	 คน	

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2564 416,816,100.00  บาท 
 -	 งบประมาณแผ่นดิน	 315,284,900		 บาท	
	 -	 งบประมาณเงินรายได้		 101,531,200		 บาท	

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา 1,323  คน 
	 -	 ระดับปริญญาตรี		 1,290		 คน	 	
	 -	 ระดับปริญญาโท		 				19		 คน	 	
	 -	 ระดับปริญญาเอก	 					3		 คน	 	
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 				11		 คน	 	 	

จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน     15  หลักสูตร  
จ�านวนสาขาวิชา     40  สาขาวิชา  
	 -	 ระดับปริญญาตรี			11	หลักสูตร	/	33	สาขาวิชา	 	 	 	 	
	 -	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา	1	หลักสูตร	/	1	สาขาวิชา	 	 	 	 	
	 -	 ระดับปริญญาโท		2	หลักสูตร	/	4	สาขาวิชา	 	 	 	 	
	 -	 ระดับปริญญาเอก		1	หลักสูตร	/	2	สาขาวิชา	 	 	 	 	

สรุปสารสนเทศที่ส�าคัญ
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หน่วยงาน สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รวม

คณะครุศาสตร์ 59 12 71

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 14 84

คณะวิทยาการจัดการ 34 8 42

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61 14 75

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 2 34

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 20 5 25

บัณฑิตวิทยาลัย - 4 4

ส�านักงานอธิการบดี  - 104 104

สถาบันวิจัยและพัฒนา - 5 5

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 17 17

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม - 3 3

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 9 9

หน่วยตรวจสอบภายใน - 4 4

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 15 3 18

รวม 291 204 495

บุคลากร
สารสนเทศ

สายสนับสนุนวิชาการ

204 คน สายวิชาการ

291 คน

บุคลากร

495 คน



บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทหน่วยงาน

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รวม

บุคลากร

ทั้งสิ้นข้าราชการ
อาจารย์ประจ�า/

บุคลากรเงินรายได้

อาจารย์ภาษา

ต่างประเทศ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

บุคลากร

โรงเรียนสาธิตฯ
รวม ข้าราชการ

พนักงาน

ราชการ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลกูจ้างประจ�า

พนักงาน

เงินรายได้

บุคลากร

โรงเรียนสาธิต
รวม

คณะครุศาสตร์ 	9	 	25	 	2	 	23	 	-			 	59	 	1	 	1	 	9	 	-			 	1	 	-			 	12	 	71	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	13	 	13	 	3	 	41	 	-			 	70	 	1	 	2	 	10	 	-			 	1	 	-			 	14	 	84	

คณะวิทยาการจัดการ 	17	 	-			 	-			 	17	 	-			 	34	 	2	 	5	 	-			 	1	 	-			 	8	 	42	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	13	 	15	 	-			 	33	 	-			 	61	 	2	 	9	 	1	 	2	 	-			 	14	 	75	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	9	 	4	 	-			 	19	 	-			 	32	 	-			 	-			 	2	 	-			 	-			 	-			 	2	 	34	

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 	-			 	1	 	-			 	19	 	-			 	20	 	2	 	3	 	-			 	-			 	-			 	5	 	25	

บัณฑิตวิทยาลัย 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	3	 	-			 	-			 	-			 	4	 	4	

ส�านักงานอธิการบดี		 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	5	 	8	 	47	 	10	 	34	 	-			 	104	 	104	

สถาบันวิจัยและพัฒนา 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	4	 	-			 	-			 	5	 	5	

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	 	10	 	-			 	5	 	-			 	17	 	17	

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	2	 	-			 	-			 	-			 	3	 	3	

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	-			 	6	 	-			 	2	 	-			 	9	 	9	

หน่วยตรวจสอบภายใน 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	4	 	-			 	-			 	-			 	4	 	4	

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 	-			 	-			 	-			 	-			 	15	 	15	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	3	 	3	 	18	

รวม 	61	 	58	 	5	 	152	 	15	 	291	 	9	 	21	 	114	 	11	 	46	 	3	 	204	 	495	

 ใน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 495 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จ�านวน 291 คน 

และสายสนับสนุนวิชาการ จ�านวน 204 คน โดยสามารถจ�าแนกบุคลากรได้ดังนี้
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บุคลากร ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทหน่วยงาน

                 สายสนับสนุนวิชาการ  

รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ�า พนักงานเงินรายได้

รวมบุคลากรส�านักงานอธิการบดี 	5	 	8	 	47	 	10	 	34	 	104	

 - ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี 	1	 	1	

กองกลาง 	2	 	5	 	29	 	9	 	29	 	74	

		-	ผู้อ�านวยการกองกลาง 	1	 	-			 	-			 	1	

		-	งานบริหารทั่วไป 	1	 	-			 	1	 	-			 	1	 	3	

		-	งานบริหารบุคคล 	-			 	-			 	7	 	-			 	-			 	7	

		-	งานวินัยและนิติการ 	-			 	-			 	4	 	-			 	1	 	5	

		-	งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ 	-			 	1	 	5	 	4	 	5	 	15	

		-	งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 	-			 	-			 	2	 	-			 	-			 	2	

		-	งานอาคารสถานที่	ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 	-			 	-			 	2	 	5	 	17	 	24	

		-	งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 	-			 	2	 	1	 	-			 	-			 	3	

		-	งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ 	-			 	1	 	3	 	-			 	-			 	4	

		-	งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ	เมืองราชบุรี 	-			 	1	 	4	 	-			 	5	 	10	
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บุคลากร ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทหน่วยงาน

                 สายสนับสนุนวิชาการ  

รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ�า พนักงานเงินรายได้

 กองนโยบายและแผน 	1	 	2	 	10	 	1	 	2	 	16	

		-	งานบริหารทั่วไป 	-			 	1	 	-			 	-			 	1	 	2	

		-	งานนโยบายและแผน 	-			 	-			 	3	 	-			 	-			 	3	

		-	งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 	1	 	1	 	5	 	1	 	1	 	9	

		-	งานประกันคุณภาพการศึกษา 	-			 	-			 	2	 	-			 	-			 	2	

 กองพัฒนานักศึกษา 	1	 	1	 	8	 	-			 	3	 	13	

		-	ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา 	1	 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	

		-	งานบริหารทั่วไป 	-			 	-			 	2	 	-			 	-			 	2	

		-	งานกิจการนักศึกษา 	-			 	-			 	2	 	-			 	1	 	3	

		-	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 	-			 	1	 	2	 	-			 	-			 	3	

		-	งานหอพักนักศึกษา 	-			 	-			 	2	 	-			 	2	 	4	
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 จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย คุณวุฒิการศึกษา 

จ�านวนอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ครุศาสตร์ - 38 21 59

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 52 17 70

วิทยาการจัดการ - 22 12 34

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 30 31 61

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 19 13 32

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย - 14 6 20

รวม 1 175 100 276
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จ�านวนอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะ

ต�าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ รวม

ครุศาสตร์ 	43	 	15	 	1	 	59	

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	51	 	17	 	2	 	70	

วิทยาการจัดการ 	22	 	12	 	-			 	34	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	48	 	11	 	2	 	61	

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	17	 	15	 	-			 	32	

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 	18	 	2	 	-			 	20	

รวม 	199	 	72	 	5	 	276	

 จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย ต�าแหน่งทางวิชาการ
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จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย สถานภาพการปฏิบัติงาน

จ�านวนอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะ

                    สถานภาพการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อ รวม

ครุศาสตร์ 59 	-			 59

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 69 	1	 70

วิทยาการจัดการ 34 	-			 34

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61 	-			 61

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 	-			 32

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 20 	-			 20

รวม 275 1 276
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นักศึกษา

5,291 คน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

340 คน

ปริญญาโท

133 คน

ปริญญาเอก

27 คน

ปริญญาตรี

4,791 คน

ปริญญาตรี 

4,791 คน

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 285 คน

คณะครุศาสตร์ 824 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1,727 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

927 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

398 คน
คณะวิทยาการจัดการ

630 คนนักศึกษา
สารสนเทศ



ระบบการเรียนการสอน

		การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	จ�าแนกเป็น	2	ช่วงเวลา	คือ	

	 1.	 ช่วงเวลาการเรยีนการสอนภาคปกต	ิเป็นการจดัการเรยีนการสอนในเวลาราชการ	

ระหว่างเวลา		07.30	-	18.30	น.	ของวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์	เปิดสอน	ณ	ทีต่ัง้หลกัของมหาวทิยาลัย	ส�าหรับ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร	์จัดการเรียนการสอน	ณ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	เมืองราชบุรี

	 2.	 ช่วงเวลาการเรียนการสอนภาคพเิศษ	ระดบัปริญญาตรี	ประกาศนยีบตัรบณัฑติ 

ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 นอกเวลาราชการ	 เปิดสอน	 ณ	 ที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัย	 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 เมืองราชบุร	ี โดย	จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร	์และ

วันอาทิตย์	ระหว่างเวลา	08.00	-	19.00	น.

 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึงมีนักศึกษา  
จ�านวน 5,291 คน โดยเป็น นักศึกษาภาคปกติจ�านวน 4,044 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ 
จ�านวน 747 คน ระดับบณัฑติศึกษา ปรญิญาโท จ�านวน 133 คน ปรญิญาเอก จ�านวน 27 คน  
และประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�านวน 340 คน
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	 หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 
ในปีการศึกษา	 2563	 มีจ�านวนรวม	 15	 หลักสูตร	 จ�านวน	 40	 สาขาวิชา		
ประกอบด้วย	 ระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 33	 สาขาวิชา	 ระดับ	 ป.บัณฑิต	 
1	สาขาวชิา	ระดบัปรญิญาโท	4	สาขาวชิา	และปรญิญาเอก	2	สาขาวชิา	จ�าแนก
ตามคณะที่รับผิดชอบ	ดังนี้

คณะ

ระดับการศึกษา / จ�านวนสาขา

รวม

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

ครุศาสตร์ 	4	 	1	 	3	 	-			 	8	

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	9	 	-			 	-			 	-			 	9	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	6	 	-			 	-			 	-			 	6	

วิทยาการจัดการ 	6	 	-			 	-			 	-			 	6	

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	5	 	-			 	-			 	2	 	7	

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการ

แพทย์แผนไทย
	3	 	-			 	1	 	-			 	4	

รวม  33  1  4  2  40 

หลักสูตรการศึกษา 
จ�านวน

สาขาวิชา

ครุศาสตรบัณฑิต	 (ค.บ.) 14

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1

นิติศาสตรบัณฑิต	 (น.บ.) 1

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 3

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 1

รวม 40

หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2563
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รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามสาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  จ�านวน 11 หลักสูตร 33 สาขาวิชา 

หลักสูตร วุฒิ สาขาวิชา

ประเภทการ

ศึกษา

ภาค

ปกติ

ภาค

พิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต	(4	ปี) (ค.บ.)	 การศึกษาปฐมวัย P

คณิตศาสตร์ P

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ

คณิตศาสตร์

P

พลศึกษา P

ภาษาไทย P

ภาษาอังกฤษ P

ศิลปศึกษา P

ภาษาจีน P

สังคมศึกษา P

ดนตรีศึกษา P

มวยไทยศึกษาและพลศึกษา P

คอมพิวเตอร์ศึกษา P

ชีววิทยา P

วิทยาศาสตร์ทั่วไป P

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) การแพทย์แผนไทย P

นิติศาสตรบัณฑิต	 (น.บ.) นิติศาสตร์ P P

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ P

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป	 P P

การตลาด P

การจัดการธุรกิจดิจิทัล P

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี P P

รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต

(รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ P P

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คอมพิวเตอร์	

P

สัตวศาสตร์ P

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน P

ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ P

การท่องเที่ยวและการบริการ P

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาธารณสุขศาสตร์ P

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย P

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต P

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม

P P

เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม P P
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หลักสูตรการศึกษา  ระดับปริญญาโท  จ�านวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา 

หลักสูตรการศึกษา  ระดับปริญญาเอก   จ�านวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา 

หลักสูตรการศึกษา  ระดับ ป.บัณฑิต   จ�านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 

หลักสูตร วุฒิ สาขาวิชา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 (ค.ม.) การบริหารการศึกษา

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการ

ประเมินผลทางการศึกษา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มวยไทย

หลักสูตร วุฒิ สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู

หลักสูตร วุฒิ สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 	การจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
P P

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา P P

รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามสาขาวิชา
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รายละเอียดคณะ / วิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามสาขาวิชา

คณะ / วิทยาลัย หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ
สกอ.รับทราบ 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี การศึกษาปฐมวัย	

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์

พลศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ü
ü
ü
ü

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ปริญญาโท การบริหารการศึกษา	

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการ

ประเมินผลทางการศึกษา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ü
ü

ü

บัณฑิตวิทยาลัย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี ภาษาไทย	

ศิลปศึกษา

ภาษาจีน

ดนตรีศึกษา

สังคมศึกษา

ü
ü
ü
ü
ü

นิติศาสตรบัณฑิต	 (น.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี นิติศาสตร์ ü ü

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี 	รัฐประศาสนศาสตร์ ü ü

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี การพัฒนาชุมชน	

ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่

ü
ü

ü
ü

M Rสารสนเทศ 47
47



คณะ / วิทยาลัย หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ
สกอ.รับทราบ 

มวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี มวยไทยศึกษาและพลศึกษา ü

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี การแพทย์แผนไทย ü

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี สาธารณสุขศาสตร์ ü

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ปริญญาโท มวยไทย ü

วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ ü

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี การจัดการทั่วไป	

การตลาด

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

ü
ü
ü

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี การท่องเที่ยวและการบริการ ü

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี การบัญชี ü

รายละเอียดคณะ / วิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2563

จ�าแนกตามสาขาวิชา (ต่อ)
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คณะ / วิทยาลัย หลักสูตร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ
สกอ.รับทราบ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ü
ü
ü
ü

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	

สัตวศาสตร์

ü
ü

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ü

(ทล.บ.) ปริญญาตรี	4	ปี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

ü
ü
ü
ü ü

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ปริญญาเอก 	การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ü ü

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ü ü

รายละเอียดคณะ / วิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

จ�าแนกตามสาขาวิชา (ต่อ)
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ระดับการศึกษา
จ�านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม

		บริบาล 1 9 8 17

		อนุบาล	1 1 18 11 29

		อนุบาล	2 2 18 22 40

		อนุบาล	3 1 10 7 17

รวม 5 55 48 103

จ�านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ปีการศึกษา 2563 

ตามระดับการศึกษา 
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	 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 มีภารกิจ	 เพื่อจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ		
ที่สนับสนุน	ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้มีจุดเด่นด้านคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร	์และภาษาต่างประเทศ	
เพือ่ให้นักเรยีนได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละเข้าใจความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยอาศยัการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั
ราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึในด้านการจดัหลกัสตูร	การจดัการเรียนการสอน	และ	การบรหิารจดัการ	เพือ่ผลตินกัเรยีนท่ีมคีวามสามารถ
ในกระบวนการเรียนรู้	 การคิด	 วิเคราะห์ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และมีความพร้อม	 ความสามารถ	
ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

ระดับการศึกษา จ�านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม

มัธยมศึกษาปีที่	1 3 35 27 62

มัธยมศึกษาปีที่	2 3 42 29 71

มัธยมศึกษาปีที่	3 3 48 39 87

มัธยมศึกษาปีที่	4 3 17 15 32

มัธยมศึกษาปีที่	5 2 18 12 30

มัธยมศึกษาปีที่	6 2 18 16 34

รวม 16 178 138 316

จ�านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามระดับการศึกษา 
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จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามระดับการศึกษา และประเภทของนักศึกษา

จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2563 

ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ปริญญาตรี	5	ปี 	1,917	 	-			 	1,917	

ปริญญาตรี	4	ปี 	2,127	 	747	 	2,874	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 	-			 	340	 	340	

ปริญญาโท 	-			 	133	 	133	

ปริญญาเอก 	-			 	27	 	27	

รวมทั้งสิ้น  4,044  1,247  5,291 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

ปริญญาตรี	5	ปี 	3,154	 	2,824	 	2,118	 	1,917	

ปริญญาตรี	4	ปี 	3,071	 	2,851	 	3,217	 	2,874	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 	343	 	193	 	209	 	340	

ปริญญาโท 	188	 	136	 	104	 	133	

ปริญญาเอก 	19	 	11	 	16	 	27	

รวมทั้งสิ้น  6,775  6,015  5,664  5,291 
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คณะ

ระดับการศึกษา

รวม
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คณะครุศาสตร์ 	312	 	512	 	-			 	-			 	106	 	234	 	30	 	75	 	6	 	4	 	1,279	

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

	367	 	938	 	279	 	143	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1,727	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	303	 	578	 	31	 	15	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	927	

คณะวิทยาการจัดการ 	104	 	355	 	56	 	115	 	-			 	-			 	1	 	1	 	-			 	-			 	632	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	204	 	94	 	82	 	18	 	-			 	-			 	-			 	-			 	12	 	5	 	415	

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย

	71	 	206	 	8	 	-			 	-			 	-			 	20	 	6	 	-			 	-			 	311	

รวมทั้งสิ้น  1,361  2,683  456  291  106  234  51  82  18  9  5,291 

จ�านวนนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และเพศ
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จ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย สาขาวิชา และชั้นปี

ล�าดบัที่ คณะ / สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม

คณะครุศาสตร์ 	178	 	163	 	131	 	158	 	194	 	824	

1 การศึกษาปฐมวัย	(ค.บ.) 	60	 	31	 	31	 	28	 	59	 	209	

2 ภาษาอังกฤษ	(ค.บ.) 	47	 	60	 	31	 	57	 	60	 	255	

3 เทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์การศึกษา	(ค.บ.)

	-			 	-			 	14	 	19	 	25	 	58	

4 พลศึกษา	(ค.บ.) 	65	 	56	 	55	 	54	 	50	 	280	

5 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ศึกษาและคณิตศาสตร์	(ค.บ.)

	6	 	16	 	-			 	-			 	-			 	22	

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

	294	 	279	 	254	 	302	 	176	 1,305	

1 ภาษาไทย	(ค.บ.) 	25	 	34	 	31	 	56	 	60	 	206	

2 สังคมศึกษา	(ค.บ.) 	60	 	54	 	51	 	32	 	61	 	258	

3 ดนตรีศึกษา	(ค.บ.) 	13	 	11	 	10	 	-			 	-			 	34	

4 ศิลปศึกษา	(ค.บ.) 	21	 	14	 	17	 	24	 	22	 	98	

5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	(ศศ.บ.) 	-			 	13	 	11	 	19	 	-			 	43	

6 ภาษาจีน	(ค.บ.) 	38	 	27	 	36	 	45	 	33	 	179	

7 การพัฒนาชุมชน	(ศศ.บ.) 	-			 	26	 	13	 	17	 	-			 	56	

8 นิติศาสตร์	(น.บ) 	35	 	33	 	31	 	37	 	-			 	136	

9 รัฐประศาสนศาสตร	์(รป.บ.) 	61	 	67	 	54	 	72	 	-			 	254	

10 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	(ศศ.บ.) 	24	 	-			 	-			 	-			 	-			 	24	

11 การจัดการชุมชน	(ศศ.บ.) 	17	 	-			 	-			 	-			 	-			 	17	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	150	 	151	 	154	 	243	 	183	 	881	

1 คณิตศาสตร์	(ค.บ.) 	60	 	49	 	48	 	75	 	48	 	280	

2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป	(ค.บ.) 	26	 	15	 	17	 	48	 	29	 	135	

3 คอมพิวเตอร์ศึกษา	(ค.บ.) 	20	 	15	 	19	 	39	 	52	 	145	

4 ชีววิทยา	(ค.บ.) 	6	 	14	 	16	 	24	 	29	 	89	

5 ฟิสิกส์	(ค.บ.) 	-			 	8	 	9	 	14	 	25	 	56	

6 วิทยาการคอมพิวเตอร์	(วท.บ.) 	-			 	-			 	9	 	8	 	-			 	17	

7 วิทยาการเคมี	(วท.บ.) 	-			 	4	 	-			 	-			 	-			 	4	

8 เทคโนโลยีสารสนเทศ	(วท.บ.) 	-			 	-			 	17	 	20	 	-			 	37	

9 สัตวศาสตร์	(วท.บ.) 	16	 	14	 	12	 	8	 	-			 	50	

10 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	(วท.บ.) 	-			 	5	 	7	 	7	 	-			 	19	

11 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คอมพิวเตอร	์(วท.บ.)

	22	 	27	 	-			 	-			 	-			 	49	
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จ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย สาขาวิชา และชั้นปี (ต่อ)

ล�าดบัที่ คณะ / สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม

คณะวิทยาการจัดการ	 	97	 	108	 	130	 	124	 	-			 	459	

1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม	(ศศ.บ.) 	-			 	-			 	21	 	16	 	-			 	37	

2 การท่องเที่ยวและบริการ	(ศศ.บ.) 	15	 	18	 	-			 	-			 	-			 	33	

3 การจัดการธุรกิจดิจิทัล	(บธ.บ.) 	7	 	12	 	-			 	-			 	-			 	19	

4 การจัดการทั่วไป	(บธ.บ.) 	19	 	15	 	27	 	26	 	-			 	87	

5 การตลาด	(บธ.บ.) 	10	 	22	 	20	 	6	 	-			 	58	

6 การจัดการธุรกิจค้าปลีก	(บธ.บ.) 	21	 	16	 	14	 	18	 	-			 	69	

7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	(บธ.บ.) 	-			 	-			 	5	 	12	 	-			 	17	

8 นิเทศศาสตร์	(นศ.บ.) 	-			 	-			 	11	 	9	 	-			 	20	

9 นิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมสื่อ	(นศ.บ.)

	9	 	6	 	-			 	-			 	-			 	15	

10 การบัญชี	(บช.บ.) 	16	 	19	 	32	 	37	 	-			 	104	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	72	 	85	 	80	 	61	 	-			 	298	

1 เทคโนโลยีไฟฟ้า	(วท.บ.) 	-			 	-			 	20	 	24	 	-			 	44	

2 เทคโนโลยีโยธา	(วท.บ.) 	-			 	-			 	12	 	16	 	-			 	28	

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การผลิต	(วท.บ.)

	-			 	-			 	14	 	9	 	-			 	23	

4 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	(ทล.บ.) 	12	 	16	 	21	 	12	 	-			 	61	

5 อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย	(วท.บ.)

	11	 	20	 	13	 	-			 	-			 	44	

6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การผลิต		(ทล.บ.)

	15	 	13	 	-			 	-			 	-			 	28	

7 เทคโนโลยีไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส	์	(ทล.บ.)

	22	 	17	 	-			 	-			 	-			 	39	

8 เทคโนโลยีโยธา

สถาปัตยกรรม		(ทล.บ.)

	12	 	19	 	-			 	-			 	-			 	31	

วิทยาลัยมวยไทยศึกษา

และการแพทย์แผนไทย	

	60	 	61	 	51	 	85	 	20	 	277	

1 การแพทย์แผนไทย	(พท.บ.) 	12	 	14	 	10	 	10	 	-			 	46	

2 สาธารณสุขศาสตร์	(ส.บ.) 	27	 	35	 	31	 	57	 	-			 	150	

3 มวยไทยศึกษาและพลศึกษา	(ค.บ.) 	21	 	12	 	10	 	18	 	20	 	81	

รวมทั้งสิ้น  851  847 800 973 573 4,044 
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ล�าดับ
ที่ สาขา /สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี รวม

	ภาคปกติ	 	ภาคพิเศษ	

	คณะครุศาสตร์	 	824	 	-			 	824	

	1	 การศึกษาปฐมวัย	(ค.บ.) 	209	 	-			 	209	

	2	 ภาษาอังกฤษ	(ค.บ.) 	255	 	-			 	255	

	3	 เทคโนโลยีการศึกษา

และคอมพิวเตอร์การศึกษา	(ค.บ.)

	58	 	-			 	58	

	4	 พลศึกษา	(ค.บ.) 	280	 	-			 	280	

	5	 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

และคณิตศาสตร์	(ค.บ.)

	22	 	-			 	22	

	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 	1,305	 	422	 	1,727	

	1	 ภาษาไทย	(ค.บ.) 	206	 	-			 	206	

	2	 สังคมศึกษา	(ค.บ.) 	258	 	-			 	258	

	3	 ดนตรีศึกษา	(ค.บ.) 	34	 	-			 	34	

	4	 ศิลปศึกษา	(ค.บ.) 	98	 	-			 	98	

	5	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	(ศศ.บ.) 	43	 	-			 	43	

	6	 ภาษาจีน	(ค.บ.) 	179	 	-			 	179	

	7	 การพัฒนาชุมชน	(ศศ.บ.) 	56	 	-			 	56	

	8	 นิติศาสตร์	(น.บ) 	136	 	184	 	320	

	9	 รัฐประศาสนศาสตร์	(รป.บ.) 	254	 	238	 	492	

	10	 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	(ศศ.บ.) 	24	 	-			 	24	

	11	 การจัดการชุมชน	(ศศ.บ.) 	17	 	-			 	17	

	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	881	 	46	 	927	

	1	 คณิตศาสตร์	(ค.บ.) 	280	 	-			 	280	

	2	 วิทยาศาสตร์ทั่วไป	(ค.บ.) 	135	 	-			 	135	

	3	 คอมพิวเตอร์ศึกษา	(ค.บ.) 	145	 	-			 	145	

	4	 ชีววิทยา	(ค.บ.) 	89	 	-			 	89	

	5	 ฟิสิกส์	(ค.บ.) 	56	 	-			 	56	

	6	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	(วท.บ.) 	17	 	46	 	63	

	7	 วิทยาการเคมี	(วท.บ.) 	4	 	-			 	4	

	8	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	(วท.บ.) 	37	 	-			 	37	

	9	 สัตวศาสตร์	(วท.บ.) 	50	 	-			 	50	

	10	 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	(วท.บ.) 	19	 	-			 	19	

	11	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร	์(วท.บ.) 	49	 	-			 	49	

จ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย สาขาวิชา และประเภท
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ล�าดับ
ที่ สาขา /สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี รวม

	ภาคปกติ	 	ภาคพิเศษ	

	คณะวิทยาการจัดการ		 	459	 	171	 	630	

	1	 การท่องเที่ยวและการโรงแรม	(ศศ.บ.) 	37	 	-			 	37	

	2	 การท่องเที่ยวและบริการ	(ศศ.บ.) 	33	 	-			 	33	

	3	 การจัดการธุรกิจดิจิทัล	(บธ.บ.) 	19	 	-			 	19	

	4	 การจัดการทั่วไป	(บธ.บ.) 	87	 	109	 	196	

	5	 การตลาด	(บธ.บ.) 	58	 	-			 	58	

	6	 การจัดการธุรกิจค้าปลีก	(บธ.บ.) 	69	 	-			 	69	

	7	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	(บธ.บ.) 	17	 	-			 	17	

	8	 นิเทศศาสตร	์(นศ.บ.) 	20	 	-			 	20	

	9	 นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ	(นศ.บ.) 	15	 	-			 	15	

	10	 การบัญชี	(บช.บ.) 	104	 	62	 	166	

	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	298	 	100	 	398	

	1	 เทคโนโลยีไฟฟ้า	(วท.บ.) 	44	 	14	 	58	

	2	 เทคโนโลยีโยธา	(วท.บ.) 	28	 	25	 	53	

	3	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	(วท.บ.) 	28	 	11	 	39	

	4	 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	(ทล.บ.) 	61	 	-			 	61	

	5	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(วท.บ.) 	44	 	-			 	44	

	6	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	(ทล.บ.) 	23	 	15	 	38	

	7	 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(ทล.บ.) 	39	 	11	 	50	

	8	 เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	(ทล.บ.) 	31	 	24	 	55	

	วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 	277	 	8	 	285	

	1	 การแพทย์แผนไทย	(พท.บ.) 	46	 	-			 	46	

	2	 สาธารณสุขศาสตร์	(ส.บ.) 	150	 	-			 	150	

	3	 มวยไทยศึกษาและพลศึกษา	(ค.บ.) 	81	 	-			 	81	

	4	 มวยไทยศึกษา	(ศศ.บ.) 	-			 	8	 	8	

 รวมทั้งสิ้น  4,044  747  4,791 

จ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย สาขาวิชา และประเภท (ต่อ)
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ล�าดับที่ สาขา / สาขาวิชา
ป.บัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

คณะครุศาสตร์ 	106	 	234	 	340	 	30	 	75	 	105	 	6	 	4	 	10	 	455	

1 วิชาชีพครู 	106	 	234	 	340	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	340	

2 บริหารการศึกษา 	-			 	-			 	-			 	26	 	70	 	96	 	6	 	4	 	10	 	106	

3 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 	-			 	-			 	-			 	4	 	3	 	7	 	-			 	-			 	-			 	7	

4 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม

และการประเมินผลทางการศึกษา

	-			 	-			 	-			 	-			 	2	 	2	 	-			 	-			 	-			 	2	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

1 รัฐประศาสนศาสตร์ 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

คณะวิทยาการจัดการ 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	 	2	 	-			 	-			 	-			 	2	

1 การบริหารธุรกิจ 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	 	2	 	-			 	-			 	-			 	2	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	12	 	5	 	17	 	17	

1 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	12	 	5	 	17	 	17	

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 	-			 	-			 	-			 	20	 	6	 	26	 	-			 	-			 	-			 	26	

1 มวยไทย 	-			 	-			 	-			 	20	 	6	 	26	 	-			 	-			 	-			 	26	

รวมทั้งสิ้น  106  234  340  51  82  133  18  9  27  500 

จ�านวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย สาขาวิชา
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 ที่  หลักสูตร / คณะ / สาขาวิชา 

 จ�านวนนักศึกษา (คน) 

 ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  รวม 

	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 	2,385	 	-			 	2,385	

	คณะครุศาสตร	์ 	824	 	-			 	824	

	1	 	การศึกษาปฐมวัย		(ค.บ.)	 	209	 	-			 	209	

	2	 	ภาษาอังกฤษ		(ค.บ.)	 	255	 	-			 	255	

	3	 	เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา		(ค.บ.)	 	58	 	-			 	58	

	4	 	เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์		(ค.บ.)	 	22	 	-			 	22	

	5	 	พลศึกษา		(ค.บ.)	 	280	 	-			 	280	

	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 	775	 	-			 	775	

	1	 ภาษาไทย	(ค.บ.) 	206	 	-			 	206	

	2	 สังคมศึกษา	(ค.บ.) 	258	 	-			 	258	

	3	 ดนตรีศึกษา	(ค.บ.) 	34	 	-			 	34	

	4	 ศิลปศึกษา	(ค.บ.) 	98	 	-			 	98	

	5	 ภาษาจีน	(ค.บ.) 	179	 	-			 	179	

จ�านวนนักศึกษาภาคปกติ และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา

	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	705	 	-			 	705	

	1	 คณิตศาสตร	์(ค.บ.) 	280	 	-			 	280	

	2	 วิทยาศาสตร์ทั่วไป	(ค.บ.) 	135	 	-			 	135	

	3	 คอมพิวเตอร์ศึกษา	(ค.บ.) 	145	 	-			 	145	

	4	 ชีววิทยา	(ค.บ.) 	89	 	-			 	89	

	5	 ฟิสิกส	์(ค.บ.) 	56	 	-			 	56	

	วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 	81	 	-			 	81	

	1	 มวยไทยศึกษา	และพลศึกษา	(ค.บ.) 	81	 	-			 	81	

	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 	315	 	100	 	415	

	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 	176	 	46	 	222	

	1	 วิทยาการคอมพิวเตอร	์(วท.บ.) 	17	 	46	 	63	

	2	 วิทยาการเคม	ี(วท.บ.) 	4	 	-			 	4	

	3	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	(วท.บ.) 	37	 	-			 	37	

	4	 สัตวศาสตร์	(วท.บ.) 	50	 	-			 	50	

	5	 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	(วท.บ.) 	19	 	-			 	19	

	6	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	(วท.บ.) 	49	 	-			 	49	
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	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	139	 	54	 	193	

	1	 เทคโนโลยีไฟฟ้า	(วท.บ.)	 	44	 	14	 	58	

	2	 เทคโนโลยีโยธา	(วท.บ.)	 	28	 	25	 	53	

	3	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	(วท.บ.)	 	23	 	15	 	38	

	4	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(วท.บ.) 	44	 	-			 	44	

	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 	159	 	46	 	205	

	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	159	 	46	 	205	

	1	 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	(ทล.บ.) 	61	 	-			 	61	

	2	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	(ทล.บ.) 	28	 	11	 	39	

	3	 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส	์(ทล.บ.) 	39	 	11	 	50	

	4	 เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	(ทล.บ.) 	31	 	24	 	55	

	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 	210	 	-			 	210	

	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	140	 	-			 	140	

	1	 	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	(ศศ.บ.)	 	43	 	-			 	43	

	2	 	การพัฒนาชุมชน	(ศศ.บ.)	 	56	 	-			 	56	

	3	 	ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	(ศศ.บ.)	 	24	 	-			 	24	

	4	 	การจัดการชุมชน	(ศศ.บ.)	 	17	 	-			 	17	

	คณะวิทยาการจัดการ	 	70	 	-			 	70	

	1	 	การท่องเที่ยวและการโรงแรม	(ศศ.บ.)	 	37	 	-			 	37	

	2	 	การท่องเที่ยวและบริการ	(ศศ.บ.)	 	33	 	-			 	33	

	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	 	136	 	184	 	320	

	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 	136	 	184	 	320	

	1	 	นิติศาสตร์	(น.บ.)	 	136	 	184	 	320	

	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	 	254	 	238	 	492	

	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 	254	 	238	 	492	

	1	 	รัฐประศาสนศาสตร	์(รป.บ.)	 	254	 	238	 	492	

	หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	 	46	 	8	 	54	

	วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 	46	 	8	 	54	

	1	 	การแพทย์แผนไทย	(พท.บ.)	 	46	 	8	 	54	

จ�านวนนักศึกษาภาคปกติ และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา (ต่อ)
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จ�านวนนักศึกษาภาคปกติ และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา (ต่อ)

	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 	250	 	109	 	359	

	คณะวิทยาการจัดการ	 	250	 	109	 	359	

	1	 การจัดการธุรกิจดิจิทัล	(บธ.บ.) 	19	 	-			 	19	

	2	 การจัดการทั่วไป	(บธ.บ.) 	87	 	109	 	196	

	3	 การตลาด	(บธ.บ.) 	58	 	-			 	58	

	4	 การจัดการธุรกิจค้าปลีก	(บธ.บ.) 	69	 	-			 	69	

	5	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	(บธ.บ.) 	17	 	-			 	17	

	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 	35	 	-			 	35	

	คณะวิทยาการจัดการ	 	35	 	-			 	35	

	1	 นิเทศศาสตร	์(นศ.บ.) 	20	 	-			 	20	

	2	 นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ	(นศ.บ.) 	15	 	-			 	15	

	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	 	104	 	62	 	166	

	คณะวิทยาการจัดการ	 	104	 	62	 	166	

	1	 การบัญชี	(บช.บ.) 	104	 	62	 	166	

	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 	150	 	-			 	150	

	วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 	150	 	-			 	150	

	1	 สาธารณสุขศาสตร์	(ส.บ.)	 	150	 	-			 	150	

 รวมทั้งสิ้น  4,044  747  4,791 
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 ที่  หลักสูตร / สาขาวิชา  จ�านวนนักศึกษา (คน) 

	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 	340	

	คณะครุศาสตร์	 	340	

	1	 	วิชาชีพครู	 	340	

 รวมทั้งสิ้น  340 

 ที่  หลักสูตร / สาขาวิชา  จ�านวนนักศึกษา (คน) 

	หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต		 	105	

	คณะครุศาสตร	์ 	105	

	1	 	บริหารการศึกษา	 	96	

	2	 	นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร	์ 	7	

	3	 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา	 	2	

	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 	2	

	คณะวิทยาการจัดการ	 	2	

	1	 	การบริหารธุรกิจ	 	2	

	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 	26	

	วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	 	26	

	1	 	มวยไทย	 	26	

 รวมทั้งสิ้น  133 

ระดับ ป.บัณฑิต ระดับปริญญาโท

จ�านวนนักศึกษาภาคปกติ และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา (ต่อ)
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 ที่  หลักสูตร / สาขาวิชา  จ�านวนนักศึกษา (คน) 

	หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	 	17	

	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	17	

	1	 	สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	17	

	หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต		 	10	

	คณะครุศาสตร์	 	10	

	1	 	บริหารการศึกษา	 	10	

 รวมทั้งสิ้น  27 

ระดับปริญญาเอก

จ�านวนนักศึกษาภาคปกติ และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา (ต่อ)
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 ล�าดับ  คณะ /สาขาวิชา 
 เพศ 

 ชาย  หญิง  รวม 

	คณะครุศาสตร	์ 	37	 	43	 	80	

1 	การศึกษาปฐมวัย	 	-			 	7	 	7	

2 	ภาษาอังกฤษ	 	5	 	23	 	28	

3 	เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา	 	-			 	1	 	1	

4 	พลศึกษา	 	32	 	12	 	44	

	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	15	 	49	 	64	

1 	เคม	ี 	1	 	1	 	2	

2 	ชีววิทยา	 	-			 	8	 	8	

3 	ฟิสิกส	์ 	2	 	4	 	6	

4 	สัตวศาสตร	์ 	-			 	2	 	2	

5 	คณิตศาสตร	์ 	7	 	18	 	25	

6 	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 	3	 	13	 	16	

7 	เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	 	-			 	1	 	1	

8 	เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา	 	1	 	-			 	1	

9 	คอมพิวเตอร์ศึกษา	 	1	 	2	 	3	

จ�านวนนักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจ�าปีการศึกษา 2563 

จ�าแนกตามคณะ สาขาวิชา และเพศ

	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	3	 	8	 	11	

1 	เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	 	-			 	1	 	1	

2 	เทคโนโลยีไฟฟ้า	 	1	 	-			 	1	

3 	เทคโนโลยีโยธา	 	-			 	2	 	2	

4 	เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	 	2	 	3	 	5	

5 		อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 	-			 	2	 	2	
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จ�านวนนักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจ�าปีการศึกษา 2563 

จ�าแนกตามคณะ สาขาวิชา และเพศ (ต่อ)
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 	16	 	57	 	73	

1 	ศิลปศึกษา	 	3	 	2	 	5	

2 	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 	-			 	6	 	6	

3 	ภาษาจีน	 	-			 	11	 	11	

4 	สังคมศึกษา	 	-			 	10	 	10	

5 	ดนตรีศึกษา	 	5	 	5	 	10	

6 	ภาษาไทย	 	4	 	20	 	24	

7 	รัฐประศาสนศาสตร์	 	2	 	3	 	5	

8 	การพัฒนาชุมชน	 	2	 	-			 	2	

คณะวิทยาการจัดการ 	1	 	7	 	8	

1 	การท่องเที่ยวและการโรงแรม	 	1	 	3	 	4	

2 	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	-			 	1	 	1	

3 	การบัญช	ี 	-			 	3	 	3	

	วิทยาลัยมวยไทยและแพทย์แผนไทย	 	4	 	25	 	29	

1 	สาธารณสุขชุมชน	 	-			 	8	 	8	

2 	มวยไทยศึกษาและพลศึกษา	 	4	 	11	 	15	

3 	การแพทย์แผนไทย	 	-			 	6	 	6	

 รวมทั้งสิ้น  76  189  265 
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	ที่	  คณะ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 
 รวมทั้งสิ้น 

 ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4  ชั้นปีที่ 5 

 ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

	1	 คณะครุศาสตร์	 	17	 	37	 	54	 	6	 	45	 	51	 	15	 	22	 	37	 	14	 	46	 	60	 	7	 	40	 	47	 	59	 	190	 	249	

	2	 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	

	22	 	45	 	67	 	9	 	42	 	51	 	24	 	42	 	66	 	26	 	68	 	94	 	17	 	51	 	68	 	98	 	248	 	346	

	3	 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร	์

	8	 	87	 	95	 	14	 	75	 	89	 	14	 	56	 	70	 	13	 	60	 	73	 	14	 	46	 	60	 	63	 	324	 	387	

	4	 	คณะวิทยาการจัดการ	 	5	 	26	 	31	 	7	 	29	 	36	 	7	 	23	 	30	 	1	 	21	 	22	 	-			 	-			 	-			 	20	 	99	 	119	

	5	 	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	17	 	8	 	25	 	11	 	19	 	30	 	12	 	14	 	26	 	2	 	4	 	6	 	-			 	-			 	-			 	42	 	45	 	87	

	6	 วิทยาลัยมวยไทย
และแพทย์แผนไทย	

	3	 	22	 	25	 	1	 	27	 	28	 	3	 	20	 	23	 	1	 	25	 	26	 	1	 	-			 	1	 	9	 	94	 	103	

 รวม  72  225  297  48  237  285  75  177  252  57  224  281  39  137  176  291 1,000 1,291 

จ�านวนนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามคณะ ชั้นปี และเพศ
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	ที่	  คณะ 

หลักสูตรปริญญาตรี
 รวมทั้งสิ้น 

 ชั้นปีที่ 4  ชั้นปีที่ 5 

 ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

	1	 	คณะครุศาสตร์	 	-			 	-			 	-			 	2	 	-			 	2	 	2	 	-			 	2	

	2	 	คณะวิทยาการจัดการ	 	-			 	2	 	2	 	-			 	-			 	-			 	-			 	2	 	2	

	3	 	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	

	1	 	-			 	1	 	-			 	-			 	-			 	1	 	-			 	1	

 รวม  1  2  3  2  -    2  3  2  5 

จ�านวนนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�าแนกตามคณะ ชั้นปี และเพศ
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 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการสนับสนุนในการศึกษา

จ�านวนทั้งสิ้น 27 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ�านวน 1,152,000 บาท ให้กับนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

 ที่  ทุนการศึกษา  คณะ  จ�านวน (ทุน)  ทุนละ  รวม 

	1	 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 	8	 	320,000	

- ครุศาสตร์ 	2	 	40,000	 	80,000	

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	1	 	40,000	 	40,000	

- มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 	1	 	40,000	 	40,000	

- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	2	 	40,000	 	80,000	

- วิทยาการจัดการ 	2	 	40,000	 	80,000	

	2	 บริษัท	กรุงไทยการไฟฟ้า 	1	 	40,000	

- ครุศาสตร์ 	1	 	40,000	 	40,000	

	3	 มูลนิธิจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ 	1	 	40,000	

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	1	 	40,000	 	40,000	

4 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ	 	2	 	96,000	

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	1	 	48,000	 	48,000	

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	1	 	48,000	 	48,000	

	5	 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร	ี	 	1	 	110,000	

- วิทยาการจัดการ 	1	 	55,000	 	55,000	

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	1	 	55,000	 	55,000	

ทุนการศึกษาของนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563

M Rสารสนเทศ68
68 69



 ที่  ทุนการศึกษา  คณะ  จ�านวน (ทุน)  ทุนละ  รวม 

6	 ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 	1	 	16,000	

- วิทยาการจัดการ 	1	 	8,000	 	8,000	

- ครุศาสตร์ 	1	 	8,000	 	8,000	

	7	 กองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 	5	 	275,000	

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	2	 	55,000	 	110,000	

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	1	 	55,000	 	55,000	

- วิทยาการจัดการ 	1	 	55,000	 	55,000	

- วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการ

แพทย์แผนไทย

	1	 	55,000	 	55,000	

8 กองทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 	7	 	200,000	

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	1	 	40,000	 	40,000	

- วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการ

แพทย์แผนไทย

	4	 	40,000	 	160,000	

9 กองทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 	1	 	55,000	

- ครุศาสตร์ 	1	 	55,000	 	55,000	

 รวมทั้งสิ้น  27  1,152,000 

ทุนการศึกษาของนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563 (ต่อ)
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ที่ คณะ จ�านวน (ทุน) จ�านวนเงิน

1 ครุศาสตร์ 	5	 	183,000	

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	4	 	183,000	

3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	5	 	253,000	

4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	2	 	80,000	

5 วิทยาการจัดการ 	5	 	198,000	

6 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 	6	 	255,000	

รวม 	27	 	1,152,000	

ทุนการศึกษาของนักศึกษา จ�าแนกตามคณะ

 ประจ�าปีการศึกษา  2563
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 ประเภท / หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี 
 รวมทุกสาขา  รวมทุกสาขา 

 หลักสูตร 4 ปี  หลักสูตร 5 ปี 

 ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

	192	 	339	 	531	 	174	 	435	 	609	 	72	 	78	 	150	 	438	 	852	 	1,290	

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 	-			 	-			 	-			 	174	 	435	 	609	 	-			 	-			 	-			 	174	 	435	 	609	

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 	83	 	43	 	126	 	-			 	-			 	-			 	12	 	-			 	12	 	95	 	43	 	138	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 	19	 	53	 	72	 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	 	20	 	53	 	73	

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 	24	 	51	 	75	 	-			 	-			 	-			 	12	 	23	 	35	 	36	 	74	 	110	

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 	15	 	16	 	31	 	-			 	-			 	-			 	17	 	2	 	19	 	32	 	18	 	50	

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจ�าปีการศึกษา 2562 จ�าแนกตามหลักสูตร และเพศ
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 	34	 	66	 	100	 	-			 	-			 	-			 	29	 	21	 	50	 	63	 	87	 	150	

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 	-			 	14	 	14	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	14	 	14	

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 	3	 	26	 	29	 	-			 	-			 	-			 	1	 	14	 	15	 	4	 	40	 	44	

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 	8	 	6	 	14	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	8	 	6	 	14	

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 	6	 	64	 	70	 	-			 	-			 	-			 	-			 	18	 	18	 	6	 	82	 	88	

 รวมทั้งสิ้น  192  339  531  174  435  609  72  78  150  438  852  1,290 

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจ�าปีการศึกษา 2562 จ�าแนกตามหลักสูตร และเพศ (ต่อ)

 ประเภท / หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี 
 รวมทุกสาขา  รวมทุกสาขา 

 หลักสูตร 4 ปี  หลักสูตร 5 ปี 

 ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

	192	 	339	 	531	 	174	 	435	 	609	 	72	 	78	 	150	 	438	 	852	 	1,290	
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													ในปีการศึกษา	2562	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	เห็นชอบอนุมัติผู้ส�าเร็จการศึกษา	
ของนักศึกษาที่ศึกษาครบหลักสูตร	โดยผลการศึกษาในรอบป	ีโดยมีผู้ส�าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น	1,323	คน		
จ�าแนกดังนี้	 	 	
		 ปริญญาตรี	 จ�านวน	 	1,290	 คน			 	 	 	 	
	 ปริญญาโท	 จ�านวน	 					19	 คน			 	 	 	 	 	
		 ปริญญาเอก	 จ�านวน	 							3	 คน			 	 	 	 	
		 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 จ�านวน	 					11	 คน	

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 

จ�าแนกตามประเภท ระดับการศึกษา และเพศ
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 ประเภท / หลักสูตร 
 ระดบัปรญิญาเอก  ระดับปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาตรี  รวมทุกสาขา 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ  รวม  ชาย หญงิ  รวม ชาย  หญงิ  รวม  ชาย  หญงิ  รวม 

 ภาคปกติ 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	366	 	774	 1,140	 	366	 	774	 	1,140	

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	174	 	435	 	609	 	174	 	435	 	609	

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	83	 	43	 	126	 	83	 	43	 	126	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	19	 	53	 	72	 	19	 	53	 	72	

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	24	 	51	 	75	 	24	 	51	 	75	

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	15	 	16	 	31	 	15	 	16	 	31	

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	34	 	66	 	100	 	34	 	66	 	100	

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	14	 	14	 	-			 	14	 	14	

หลักสูตรบญัชบีณัฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	3	 	26	 	29	 	3	 	26	 	29	

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	8	 	6	 	14	 	8	 	6	 	14	

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	6	 	64	 	70	 	6	 	64	 	70	

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562  

จ�าแนกตามประเภท ระดับการศึกษา และเพศ (ต่อ)
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 ประเภท / หลักสูตร 
 ระดบัปรญิญาเอก  ระดับปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  รวมทุกสาขา 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ  รวม  ชาย หญงิ  รวม ชาย  หญงิ  รวม  ชาย  หญงิ  รวม 

 ภาคพิเศษ 	2	 	1	 	3	 	5	 	14	 	19	 	7	 	4	 	11	 	72	 	78	 	150	 	86	 	79	 	183	

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	12	 	-			 	12	 	12	 	-			 	12	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	-			 	1	 	1	 	-			 	1	

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	12	 	23	 	35	 	12	 	23	 	35	

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	17	 	2	 	19	 	17	 	2	 	19	

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	29	 	21	 	50	 	29	 	21	 	50	

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	14	 	15	 	1	 	14	 	15	

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	7	 	4	 	11	 	-			 	-			 	-			 	7	 	4	 	11	

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	 	-			 	-			 	-			 	4	 	8	 	12	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	4	 	8	 	12	

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	1	 	4	 	5	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	1	 	4	 	5	

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 	2	 	1	 	3	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	2	 	1	 	3	

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	18	 	18	 	-			 	18	 	18	

 รวมทั้งสิ้น  2  1  3  5  14  19  7  4  11  438  852 1,290  452  853  1,323 

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562  

จ�าแนกตามประเภท ระดับการศึกษา และเพศ (ต่อ)
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งบประมาณ
สารสนเทศ



	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	มงีบประมาณส�าหรบัการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จ�านวนทั้งสิ้น	416,816,100	บาท	จ�าแนกตามประเภทงบประมาณและงบรายจ่าย	ได้ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม ร้อยละ

งบบุคลากร 	59,199,200	 	31,581,030	 	90,780,230	 	21.78	

งบด�าเนินงาน 	8,272,400	 	62,856,895	 	71,129,295	 	17.06	

งบลงทุน 	71,083,400	 	2,621,415	 	73,704,815	 	17.68	

งบเงินอุดหนุน 	176,729,900	 	4,471,860	 	181,201,760	 	43.47	

รวมทั้งสิ้น 	315,284,900	 	101,531,200	 	416,816,100	 	100.00	

ร้อยละ 	75.64	 	24.36	 	100.00	

ประเภทงบประมาณ จ�านวน ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน	 	315,284,900	 75.64

งบประมาณเงินรายได้ 	101,531,200	 24.36

รวม 	416,816,100	 100.00

ประเภทงบประมาณ

งบรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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24.36%

75.64	%																																																																													

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

อ้างอิงข้อมูลจากกองนโยบายและแผน
ข้อมูล	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2563

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�าแนกตามงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต

แผนงาน / ผลผลิต
 งบประมาณ

แผ่นดิน 

 งบประมาณ

เงินรายได้ 
 รวม ร้อยละ

แผนงาน	:	บุคลากรภาครัฐ 	201,375,500	 	52,152,500	 	253,528,000	 	60.82	

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	 	201,375,500	 	52,152,500	 	253,528,000	 	60.82	

แผนงาน	:	พื้นฐาน 	85,443,200	 	38,294,995	 	123,738,195	 	29.49	

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	814,620	 	814,620	 	0.20	

ผลผลิต	:	ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ 	51,985,100	 	3,962,510	 	55,947,610	 	13.42	

ผลผลิต	:	ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 	32,977,400	 	33,358,125	 	66,335,525	 	15.91	

ผลผลิต	:	ผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 	-			 	79,870	 	79,870	 	0.02	

ผลผลิต	:	งานวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ฯ 	-			 	79,870	 	79,870	 	0.02	

ผลผลิต	:	ผลงานการให้การบริการวิชาการ 	480,700	 	-			 	480,700	 	0.12	
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แผนงาน	:	ยุทธศาสตร์	 	28,466,200	 	11,083,705	 	39,549,905	 	2.66	

โครงการ		:	ผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 	25,332,600	 	-			 	25,332,600	 	6.08	

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 	3,133,600	 	-			 	3,133,600	 	0.75	

ผลผลิต	:	ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ 	-			 	652,330	 	652,330	 	0.16	

ผลผลิต	:	ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 	-			 	9,255,955	 	9,255,955	 	2.22	

ผลผลิต	:	งานวิจัยเพื่อสร้าง/	สะสมองค์ความรู้ฯ 	-			 	1,155,420	 	1,155,420	 	0.28	

ผลผลิต	:	ผลงานการบริการวิชาการ 	-			 	20,000	 	20,000	 	0.00	

รวมทั้งสิ้น 	315,284,900	 	101,531,200	 	416,816,100	 	100.00	

ร้อยละ  75.64  24.36  100.00 

งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�าแนกตามงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต (ต่อ)

แผนงาน / ผลผลิต
 งบประมาณ

แผ่นดิน 

 งบประมาณ

เงินรายได้ 
 รวม ร้อยละ
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2.66	%

29.49	%

60.82	%

เปรียบเทียบตามแผนงาน

แผนงาน	:	บุคลากรภาครัฐ

แผนงาน	:	พื้นฐาน	

แผนงาน	:	ยุทธศาสตร์	ฯ

งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�าแนกตามงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต (ต่อ)
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อื่นๆ

สารสนเทศ



	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 มีทรัพยากรที่มีคุณภาพที่พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา	 อาจารย์	 และบุคลากร	 โดยสามารถใช้บริการได้ที่ส�านักวิทยบริการ	

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่ให้บริการค้นหา	 ยืม	 และบริการอื่นๆ	 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการสืบค้น	 และจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะต่างๆ	 ตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน		

โดยมีทรัพยากรที่พร้อมให้บริการสามารถจ�าแนกได	้ดังนี้	

ที่ รายการ ประเภท จ�านวน หน่วย

1 หนังสือ รวม 	250,804	 รายการ

- หนังสือทั่วไป ไทย,อังกฤษ 	86,414	

	162,932	

	เรื่อง	

	เล่ม	

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย,อังกฤษ 	1,458	 	เรื่อง	

2 หนังสือพิมพ์ รวม 	7	 	รายการ	

- หนังสือพิมพ์ ไทย 	6	 	ฉบับ	

อังกฤษ 	1	 	ฉบับ	

3 วารสาร รวม 	2,524	 	รายการ	

- วารสารที่บอกรับ ไทย 	13	 	เรื่อง	

อังกฤษ 	-			 	เรื่อง	

- วารสารอภินันทนาการ ไทย 	326	 	เรื่อง	

อังกฤษ 	45	 	เรื่อง	

- วารสารเย็บเล่ม ไทย 	1,630	 	เล่ม	

อังกฤษ 	510	 	เล่ม	

ที่ รายการ ประเภท จ�านวน หน่วย

4 จุลสาร รวม 	100	 	รายการ	

- จุลสารขนาดเล็ก ไทย 	90	 	เรื่อง	

อังกฤษ 	10	 	เรื่อง	

5 สื่อโสตทัศน์ รวม 	2,964	 	รายการ	

- วีซีดี วิชาการ 	1,097	 	เรื่อง	

บันเทิง 	1,099	 	เรื่อง	

- ดีวีดี วิชาการ 	375	 	เรื่อง	

บันเทิง 	380	 	เรื่อง	

- ฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใน 	10	 	ฐาน	

ภายใน,นอก 	3	 	ฐาน	

รวม 	256,399	 	รายการ	

ทรัพยากรสารสนเทศ  ประจ�าปีการศึกษา 2563
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ที่ หน่วยงาน

การใช้งาน

รวม
ส�าหรับการเรียนการสอน บริหารจัดการส�านักงาน

คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (PC)

คอมพิวเตอร์
พกพา 

(Notebook)

อุปกรณ์
เคลื่อนที่

คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (PC)

คอมพิวเตอร์
พกพา 

(Notebook)

อุปกรณ์
เคลื่อนที่

1 ครุศาสตร์ 	52	 	2	 	-			 	6	 	-			 	-			 	60	

-	ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 	-			 	-			 	-			 	2	 	-			 	-			 	2	

2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

	10	 	3	 	-			 	13	 	7	 	-			 	33	

-	ศูนย์ภาษา	และความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	106	 	-			 	6	 	-			 	-			 	112	

3 วิทยาการจัดการ 	105	 	16	 	-			 	12	 	4	 	1	 	138	

-	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 	99	 	30	 	21	 	1	 	-			 	151	

4 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

	-			 	-			 	-			 	2	 	1	 	3	

-	ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

	-			 	-			 	-			 	1	 	1	 	-			 	2	

-	ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ 	-			 	-			 	-			 	1	 	1	 	-			 	2	

-	ศูนย์ตรวจสอบสินค้า

เกษตรจังหวัดราชบุรี

	59	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	59	

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	31	 	8	 	-			 	6	 	-			 	-			 	45	

6 วิทยาลัยมวยไทยศึกษา

และการแพทย์แผนไทย

	-			 	-			 	-			 	87	 	12	 	-			 	99	

7 ส�านักงานอธิการบด	ี 	-			 	-			 	-			 	58	 	7	 	-			 	65	

-	กองกลาง 	-			 	-			 	-			 	19	 	5	 	-			 	24	

-	กองนโยบายและแผน 	-			 	-			 	-			 	10	 	-			 	-			 	10	

-	กองพัฒนานักศึกษา 	-			 	-			 	-			 	10	 	-			 	-			 	10	

ที่ หน่วยงาน

การใช้งาน

รวม
ส�าหรับการเรียนการสอน บริหารจัดการส�านักงาน

คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (PC)

คอมพิวเตอร์
พกพา 

(Notebook)

อุปกรณ์
เคลื่อนที่

คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (PC)

คอมพิวเตอร์
พกพา 

(Notebook)

อุปกรณ์
เคลื่อนที่

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 	-			 	-			 	-			 	9	 	3	 	-			 	12	

9 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

	385	 	-			 	-			 	27	 	8	 	-			 	420	

10 ส�านักศิลปะและ

วัฒนธรรม

	-			 	-			 	-			 	6	 	3	 	-			 	9	

11 ส�านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

	-			 	-			 	-			 	14	 	4	 	-			 	18	

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง	เมือง

ราชบุรี

	44	 	3	 	-			 	3	 	3	 	-			 	53	

13 บัณฑิตวิทยาลัย 	-			 	13	 	-			 	10	 	2	 	-			 	25	

14 หน่วยตรวจสอบภายใน 	-			 	-			 	-			 	4	 	2	 	-			 	6	

15 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยฯ

	35	 	-			 	30	 	2	 	1	 	-			 	68	

รวม  926  45  60  232  53  1  1,317 

จ�านวนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ�าปีการศึกษา 2563
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	 มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบงึมคีวามพร้อมในการให้บรกิารทางด้านทรพัยากรสารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยสามารถสนบัสนุนและส่งเสรมิ
ในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ	โดยมีสถิติการเข้าใช้บริการของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดังนี้

สถิติการบริการ หน่วยสถิติ  จ�านวน 

หน่วยยืมคืน	 คน 	4,323	

-	สมาชิกส�านักวิทยบริการฯ คน 	4,323	

การเข้าใช้บริการ	 ครั้ง 	32,425	

-	การเข้าใช้บริการห้องสมุด ครั้ง 	32,425	

บริการยืม	 รายการ 	7,466	

-	บริการยืมหนังสือ รายการ 	7,280	

-	บริการยืมวารสาร รายการ 	133	

-	บริการยืมสื่อโสตฯ รายการ 	53	

บริการคืน	 รายการ 	6,461	

-	บริการคืนหนังสือ รายการ 	6,275	

-	บริการคืนวารสาร รายการ 	133	

-	บริการคืนสื่อโสตฯ รายการ 	53	

บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ	 ครั้ง 		1,281	

-ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	6 ครั้ง 	515	

-	การใช้วารสารหนังสือพิมพ์	และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง รายการ 	766	

สถิติผู้เข้าใช้บริการของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีฐานข้อมูลที่พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา	 อาจารย์	 บุคลากร	 และบุคคลภายนอก		
โดยมีจ�านวนฐานข้อมูลทั้งหมด	12	ฐาน	ตามรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่ ฐานข้อมูล
จ�านวนครั้งที่เข้าใช้งาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1 Science	Direct 	14,586	 	3,897	 	1,955	

2 ACS 	600	 	686	 	542	

3 Academic	Search	Complete 	4,140	 	6,230	 	4,764	

4 Computer	&	Applied	Science	Complete 	-			 	737	 	2,006	

5 H.W.Wilson 	8,584	 	-			 	-	

6 Emerald 	174	 	35	 	93	

7 ISI	Web	of	Science 	230	 	246	 	96	

8 ABI	Inform/Complete 	2,588	 	-			 	-	

9 ACM	Digital	Library 	66	 	547	 	344	

10 Proqueset	Dissertations 	3,159	 	2,502	 	2,154	

11 Springer	Link 	1,420	 	1,256	 	663	

12 Thailis 	109,661	 	37,577	 	35,814	

รวม  145,208  53,713  48,431 

รายงานสถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูล
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สารสนเทศ

อาคารสถานที่
และยานพาหนะ



1.	ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน	 จ�านวน	 8	 คัน
2.	ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน	7	คน	 จ�านวน	 4	 คัน
3.	ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	 จ�านวน	 2	 คัน
4.	ประเภทรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล	 จ�านวน	 4	 คัน
5.	รถแต๋นบรรทุก	 จ�านวน	 2	 คัน
			รวม จ�านวน 20 คัน

ที่ ประเภทรถราชการ ลักษณะ สี เลขทะเบียน วันที่ครอบครอง เครื่องยนต์ ยี่ห้อ/รุ่นปี

1 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน	7	คน นั่งสองตอนท้ายรถบรรทุก เทา กฉ	5145 1	ธันวาคม	2552 2694	ซี.ซี. TOYOTA

2 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน	7	คน นั่งสองตอนท้ายรถบรรทุก ขาว กค	112 9	เมษายน	2540 2499	ซี.ซี. ISUZU

3 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน	7	คน นั่งสองตอนท้ายรถบรรทุก เทา กน	849 23	เมษายน	2558 2494	ซี.ซี. TOYOTA

4 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน	7	คน นั่งสองตอนท้ายรถบรรทุก เทา กน	879 23	เมษายน	2558 2494	ซี.ซี. TOYOTA

5 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน ตู้นั่งสี่ตอน เทา ม	6948 31	ตุลาคม	2538 2446	ซี.ซี. TOYOTA

6 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน ตู้นั่งสี่ตอน ฟ้า ม	5848 9	ธันวาคม	2535 2494	ซี.ซี. NISSAN

7 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน ตู้นั่งสี่ตอน เทา นข	3293 30	มีนาคม	2552 2494	ซี.ซี. TOYOTA

8 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน ตู้นั่งสี่ตอน ขาว นข	13 9	เมษายน	2540 2494	ซี.ซี. TOYOTA

9 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน ตู้นั่งสี่ตอน เทา นข	3063 3	มิถุนายน	2551 2494	ซี.ซี. TOYOTA

10 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน ตู้นั่งสี่ตอน เทา นข	4758 20	พฤษภาคม	2558 2982	ซี.ซี. TOYOTA

11 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน ตู้นั่งสี่ตอน ขาว นข	4759 19	พฤษภาคม	2558 2488	ซี.ซี. NISSAN

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มียานพาหนะที่ใช้งานได้ ดังต่อไปนี้
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ที่ ประเภทรถราชการ ลักษณะ สี เลขทะเบียน วันที่ครอบครอง เครื่องยนต์ ยี่ห้อ/รุ่นปี

12 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน ตู้นั่งสี่ตอน เทา นข	4762 20	พฤษภาคม	2558 2982	ซี.ซี. TOYOTA

13 ประเภทรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล แบบ-รุ่น	NPR59LUSF ฟ้า 40	-	0160 27	กันยายน	2545 115	แรงม้า ISUZU

14 ประเภทรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รถบัส	2	ชั้น 40	-	0192 31	มีนาคม	2554 335	แรงม้า HINO

15 ประเภทรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รถบัส	2	ชั้น 40-0241 26	กรกฎาคม	2561 460	แรงม้า MAN

16 ประเภทรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รถบัส 40	-	0149 16	กุมภาพันธ์	2544 210	แรงม้า MITSUBISHI

17 ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กระบะบรรทุก ขาว บท	5998 20	สิงหาคม	2541 2446	ซี.ซี. TOYOTA

18 ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กระบะบรรทุก ขาว น	2951 - - NISSAN

19 รถแต๋นบรรทุก	เขียว		4	ล้อ กระบะบรรทุก เขียว - - - -

20 รถแต๋นบรรทุก	เหลือง		4	ล้อ กระบะบรรทุก เหลือง - - - -

ขาว,น�้าเงิน,
เขียว,ส้ม,

ชมพู,เหลือง

ขาว,เขียว,
เหลือง,
น�า้เงิน

ขาว,เขียว,
เหลือง,
น�า้เงิน

M Rสารสนเทศ88
88 89



ที่ตั้ง ต�าบลจอมบึง อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึง ตั้งอยู่	 เลขที่	 46	 หมู ่	 3		
ถนนราชบรุ	ี–	จอมบงึ	ต�าบลจอมบงึ	อ�าเภอจอมบงึ		จงัหวดัราชบรุ	ีรหสัไปรษณย์ี	
70150	ขนาดพื้นที่ประมาณ	267	ไร่
	 	พื้นที่อาคาร	 ประมาณ	 79	 ไร่
	 	พื้นที่ฝึกทางพลศึกษา	 ประมาณ	 22	 ไร่
	 	พื้นที่เกษตร	 ประมาณ	 41	 ไร่
	 	พื้นที่อยู่อาศัย	 ประมาณ	 34	 ไร่
	 	พื้นที่สระน�า้	 ประมาณ	 15	 ไร่
	 	พื้นที่หอพัก	 ประมาณ	 22	 ไร่
	 	พื้นที	่ถนน	ลานจอดรถ	สวนป่า	ที่ว่าง	 ประมาณ	 54	 ไร่

	 	พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	เมืองราชบุรี	จ�านวน	13	 ไร	่
	 	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคาร	15)	 จ�านวน	 		1	 หลัง
	 	อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย	 จ�านวน	 		1	 หลัง
	 	อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ		 จ�านวน	 		1	 หลัง
	 ระบบสาธารณูปโภค ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 	 	
	 	น�้าเพื่ออุปโภค บริโภค	 	 	
		 1.	ปั๊มกรองน�้าขึ้นแท้งค	์	 จ�านวน	 5	 ตัว
	 2.	ปั๊มสูบน�้าใต้ดิน	 จ�านวน	 6	 ตัว
		 3.	ระบบน�้าบาดาล	 จ�านวน	 2	 ระบบ
		 4.	ระบบปั๊มน�า้สนามฟุตบอล	 จ�านวน	 1	 ระบบ
	 5.	ระบบน�้าประปาอาคารเรียน	 จ�านวน	 14	 อาคาร
	 	ไฟฟ้า	 	 	
	 1.	หม้อแปลงใหญ่	 จ�านวน	 16	 ลูก
	 	ระบบสายใยแก้วน�าแสง	 	 	
	 1.	ระบบสายใยแก้วน�าแสง	 จ�านวน	 		1	 ระบบ
	 	ระบบโทรศัพท์	 	 	
	 1.	โทรศัพท์สายนอก	 จ�านวน	 28	 เลขหมาย
	 2.	โทรศัพท์สายใน	 จ�านวน	 336	 เลขหมาย

ที่ตั้ง ต�าบลด่านทับตะโก อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี   

"มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	มีพื้นที่ต�าบลด่านทับตะโก	อ�าเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี	ขนาดพื้นที	่98	ไร่"	 	 	
	 	พื้นที่ศูนย์ศึกษาการเกษตร	 จ�านวน	 98	 ไร่
ที่ตั้ง ต�าบลดอนตะโก อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

"มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตั้งอยู	่เลขที	่174	หมู่	5	ต�าบลดอนตะโก	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	รหัสไปรษณีย์	70000	ขนาดพื้นที่	16	ไร่"	 	 	
	

ข้อมูลอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
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ที่ ชื่ออาคาร ลักษณะ

อาคารประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการ	จ�านวน	29	รายการ

1 อาคารเรียน	1 อาคารเรียน	3	ชั้น

2 อาคารเรียน	2 อาคารเรียน	3	ชั้น

3 อาคารเรียน	3 อาคารเรียน	3	ชั้น

4 อาคารเรียน	4 อาคารเรียน	3	ชั้น

5 อาคารเรียน	5 อาคารเรียน	3	ชั้น

6 อาคาร	6	ส�านักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเรียน	3	ชั้น

7 อาคารเรียน	7 อาคารเรียน	3	ชั้น

8 อาคาร	8	ส�านักงานฝ่ายอาคารฯ อาคาร	2	ชั้น

9 อาคาร	9	อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร	4	ชั้น

10 อาคาร	10	อาคารนาฏศิลป์ อาคารเรียนชั้นเดียว

อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ที่ ชื่ออาคาร ลักษณะ

อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

11 อาคารเรียน	11 อาคารเรียน	6	ชั้น

12 อาคาร	12	อาคารส�านักวิทยบริการ อาคาร	6	ชั้น

13 อาคาร	13	โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน		 อาคารชั้นเดียว

14 อาคาร	14	อาคารอ�านวยการ อาคาร	6	ชั้น

15 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง	 อาคารเรียน	4	ชั้น

16 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาคารเรียน	2	ชั้น

17 อาคารเกษตร	/	โรงเรือน อาคารเรียนชั้นเดียว

18 อาคารศิลปะ อาคาร	3	ชั้น

19 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารปฏิบัติการ	2	ชั้น

20 อาคารส�านักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารชั้นเดียว

21 อาคารกองพัฒนานักศึกษา อาคาร	2	ชั้น
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22 อาคารดนตร	ี อาคาร	3	ชั้น

23 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์		 อาคาร	4	ชั้น

24 อาคารสมาคมศิษย์เก่า														 อาคาร	3	ชั้น

25 อาคาร	15	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(มหาวิทยาลัยฯ	เมืองราชบุรี) อาคาร	6	ชั้น

26 อาคาร	16	อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย อาคาร	3	ชั้น

27 อาคาร	17	อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาคารเรียน	6	ชั้น

28 อาคารพัสดุ อาคาร	2	ชั้น

29 อาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ อาคารชั้นเดียว

สถานที่และสนามกีฬา	จ�านวน	13	รายการ	 	

1 สนามฟุตบอล	 สนามฟุตบอลหญ้า

2 อาคารปะร�าพิธี อัฒจันทร์สนามฟุตบอล

ที่ ชื่ออาคาร ลักษณะ

อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)
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อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

3 สนามบาสเกตบอล	 สนามภายนอกอาคาร

4 สนามตะกร้อ สนามภายนอกอาคาร

5 สนามเทนนิส	 สนามภายนอกอาคาร

6 สนามเปตอง	 สนามภายนอกอาคาร

7 โรงฝึกซ้อมมวย	 อาคารชั้นเดียว

8 โรงฝึกยูโด อาคารชั้นเดียว

9 โรงยิมเนเซียม	 อาคารโล่ง

10 สระว่ายน�้ามาตรฐาน	50	เมตร สระว่ายน�้ามาตรฐาน

11 สวนสุขภาพ สวนรอบสระน�้า

12 สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามภายนอกอาคาร

13 สนามฟุตซอล สนามหลังคาคลุม

ที่ ชื่ออาคาร ลักษณะ
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อาคารบ้านพัก

1 บ้านพักอาจารย์	(104	หลัง) บ้านเดี่ยว

2 แฟลต	(8	ห้อง) อาคารอาศัย	3	ชั้น

3 ห้องแถว	(15	ห้อง) ห้องแถว

อาคารหอพักนักศึกษา	จ�านวน	9	รายการ

1 หอพัก	(ไม้)	(24	ห้อง) อาคาร	2	ชั้น

2 หอพัก	มิ่งขวัญ	(43	ห้อง) อาคาร	3	ชั้น

3 หอพัก	ปฐมนาร	ี(44	ห้อง) อาคาร	3	ชั้น

4 หอพัก	ร่มโพธิ์	(37	ห้อง) อาคาร	3	ชั้น

5 หอพัก	นิรนาม	(37	ห้อง) อาคาร	3	ชั้น

6 หอพัก	แคทราย	(37	ห้อง) อาคาร	3	ชั้น

ที่ ชื่ออาคาร ลักษณะ

อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)
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อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

ที่ ชื่ออาคาร ลักษณะ

7 หอพัก	แก้วกัลยา	(67	ห้อง) อาคาร	4	ชั้น

8 หอพัก	นารีรัตน	์(67	ห้อง) อาคาร	4	ชั้น

9 อาคารคุรุวัฒนา	(100	ห้อง) อาคาร	6	ชั้น

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	(โรงแรม)	จ�านวน	1	รายการ

1 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล อาคาร	3	ชั้น

อาคารอื่นๆ	จ�านวน	16	รายการ

1 โรงจอดรถ อาคารโล่ง

2 อาคารประปา อาคารปิด

3 หอส่งน�้าสูง ถังเก็บน�้า

4 ศูนย์อาหาร อาคารชั้นเดียว

5 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคารชั้นเดียว
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ที่ ชื่ออาคาร ลักษณะ

อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

6 อาคารร้านสวัสดิการ อาคารชั้นเดียว

7 ศาลาไทย เรือนไม้

8 สระน�า้ สระเก็บน�า้

9 ป้ายประชาสัมพันธ์กลาง ป้ายภายนอก

10 ป้อมยาม อาคารชั้นเดียว

11 ฐานพระประจ�ามหาวิทยาลัย ฐานพระ

12 ฐานพระพรหม ฐานพระ

13 ฐานพระพิฆเนศ ฐานพระ

14 อาคารสโมสรอาจารย์ อาคารชั้นเดียว

15 สถานที่อยู่เวรยาม	(ห้องนอนเวรอาจารย์,	บุคลากร)	 ห้องพัก

16 ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย ป้ายหลักมหาวิทยาลัยฯ

M Rสารสนเทศ96
96 97



	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	มีห้องประชุมที่พร้อมใช้ส�าหรับจัดประชุม	และใช้ในการเรียนการสอน	ดังนี้

จ�านวนห้องประชุม และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่ ชื่อห้องประชุม  ขนาด/ความจุ 

อาคารส�านักงานอธิการบดี	(อาคาร	14)	จ�านวน	9	ห้อง	 	

1 ห้องประชุม	พุทธชาด 20	คน

2 ห้องประชุม	ธรรมรักษา 15	คน

3 ห้องประชุม	สารภี 8	คน

4 ห้องประชุม	บัวสวรรค์ 15	คน

5 ห้องประชุม	สุพจน์	มิเถาวัลย์ 300	คน

6 ห้องประชุม	ทรัพย์คิรี 40	คน

7 ห้องประชุม	กาสะลอง 20	คน

8 ห้องประชุม	วนารมย์ 20	คน

9 ห้องประชุม	จันทน์กะพ้อ 20	คน
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หอประชุม	จ�านวน	2	หลัง

1 หอประชุม	รัตนพฤกษ์ 2,000	คน

2 หอประชุม	ราชพฤกษ์ 100	คน

กองพัฒนานักศึกษา	1	ห้อง

1 ห้องประชุม	ช้องนาง	(กองพัฒนานักศึกษา) 20	คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี/	อาคารศูนย์วิทยาศาสตร	์จ�านวน	4	ห้อง

1 ห้องประชุม	ดุสิตา 30	คน

2 ห้องประชุม	ผกาแก้ว 30	คน

3 ห้องประชุม	ไม้แดง	1	 20	คน

4 ห้องประชุม	ไม้แดง	2 30	คน

ที่ ชื่อห้องประชุม  ขนาด/ความจุ 

จ�านวนห้องประชุม และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)
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ที่ ชื่อห้องประชุม  ขนาด/ความจุ 

จ�านวนห้องประชุม และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

คณะครุศาสตร์	จ�านวน	4	ห้อง

1 ห้องประชุม	เฟื่องฟ้า 50	คน

2 ห้องประชุม	ผกากรอง 10	คน

3 ห้องประชุม	จันทร์ผา 10	คน

4 ห้องประชุม	ศรีตรัง 20	คน

คณะวิทยาการจัดการ	จ�านวน	3	ห้อง

1 ห้องประชุม	ศุภโชค 15	คน

2 ห้องประชุม	ชัยพฤกษ์ 60	คน

3 ห้องประชุม	เกษมณี 100	คน
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ที่ ชื่อห้องประชุม  ขนาด/ความจุ 

จ�านวนห้องประชุม และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จ�านวน	3	ห้อง

1 ห้องประชุม	ราชาวดี 50	คน

2 ห้องประชุม	แก้วมุกดา 20	คน

3 ห้องประชุม	กระดังงา 14	คน

บัณฑิตวิทยาลัย	จ�านวน	2	ห้อง

1 ห้องประชุม	กาญจนิการ์ 20	คน

2 ห้องประชุม	รสสุคนธ์ 10	คน

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	จ�านวน	3	ห้อง

1 ห้องประชุม	ฉัตรฟ้า 300	คน

2 ห้องประชุม	พุทธรักษา 10	คน

3 ห้องประชุม	ลีลาวดี 50	คน
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ที่ ชื่อห้องประชุม  ขนาด/ความจุ 

จ�านวนห้องประชุม และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ�านวน	3	ห้อง

1 ห้องประชุม	นนทรี 10	คน

2 ห้องประชุม	ชมนาด 35	คน

3 ห้องประชุม	ร่มฉัตร 120	คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	เมืองราชบุรี	จ�านวน	3	ห้อง

1 ห้องประชุม	เอื้องผึ้ง 20	คน

2 ห้องประชุม	เอื้องค�า 100	คน

3 ห้องประชุม	เอื้องเงิน 100	คน

สถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย	จ�านวน	3	ห้อง

1 ห้องประชุม	เอื้องไอยเรศ 15	คน
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ที่ ชื่อห้องประชุม  ขนาด/ความจุ 

จ�านวนห้องประชุม และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง	จ�านวน	3	ห้อง

1 ห้องประชุม	สุวรรณภา 20	คน

2 ห้องประชุม	เอื้องสุริยัน	 80	คน

3 ห้องประชุม	แสงจันทร์ 80	คน

อาคารส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	จ�านวน	1	ห้อง

1 ห้องประชุม	ดารารัตน์ 25	คน

หอพักนักศึกษา	จ�านวน	11	หลัง

1 หอพักชาย	มิ่งขวัญ 120	คน

2 หอพักหญิง	ปฐมนารี 120	คน

3 หอพักหญิง	ร่มโพธิ์ 120	คน
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ที่ ชื่อห้องประชุม  ขนาด/ความจุ 

จ�านวนห้องประชุม และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต่อ)

4 หอพักหญิง	นิรนาม 120	คน

5 หอพักหญิง	แคทราย 120	คน

6 หอพักหญิง	แก้วกัลยา 200	คน

7 หอพักหญิง	นารีรัตน์ 160	คน

8 หอพักหญิง	ไม้	2 20	คน

9 หอพักหญิง	ไม้	3 20	คน

10 หอพักหญิง	ไม้	4 20	คน

11 หอพักหญิง	ไม้	1	(ส�านักงานหอพัก) 20	คน

12 หอพัก	คุรุวัฒนา 	2,000	คน	
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ล�าดับอาคาร
1  อาคารเรียน 1 21 ร้านค้าสวัสดิการ 41 สนามเทนนิส

2  อาคารเรียน 2 22 อาคารจอมพลพาเลช 42 อาคารหอพักหญิง

3  อาคารเรียน 3 23 อาคารสมาคมศิษย์เก่า 43 อาคารหอพักชาย

4  อาคารเรียน 4 24 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์ 44 อาคารหอพักบุคลากรรวม

5  อาคารเรียน 5 25 หอประชุมเก่า 45 โรงฝึกงานโลหะ

6  อาคาร 6 ส�านักงานบัณฑิตศึกษา 26 ศูนย์อาหาร 46 อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

7  อาคารเรียน 7 27 อาคารอัฒจันทร์ 47 สนามเปตอง

8  อาคาร 8 ส�านักงานฝ่ายอาคารฯ 28 สนามฟุตบอล 48 อาคารหอส่งน�้า

9  อาคารเรียน 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 29 โรงยิมเนเซียม 1 49 อาคารแปรรูปอาหาร

10  อาคารเรียน 10 30 อาคารยูโด 50 พระพรหม

11  อาคารเรียน 11 31 เวทีมวย 51 พระพุทธรูป

12  ส�านักวิทยบริการฯ 32 สนามบาสเกตบอล 52 พระพิฆเนศ

13  อาคารเรียน 13 ร.ร.สาธิตอนุบาลฯ 33 อาคารเกษตร 53 ลานสนามฟุตซอล 1

14  อาคาร 14 อ�านวยการ 34 อาคารศิลปะ 54 โรงยิมเนเซียม 2

15  อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธ์ุบึง (อาคาร 17) 35 อาคารดนตร ี 55 สนามตะกร้อ

16  โรงฝึกงานช่างไม้ 36 ห้องพักบุคลากรรวม 56 ลานสนามฟุตซอล 2

17  อาคารจอดรถฝ่ายยานพาหนะ 37 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 57 สนามวอลเลย์บอลชายหาด

18  อาคารคหกรรมเก่า 38 อาคารสระว่ายน�้า 58 บ่อน�้าธรรมชาติ, สวนสุขภาพราชพฤกษ์

19  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 39 สโมสรข้าราชการ 59 อาคารพัสดุ

20  อาคารส�านักศิลปวัฒนธรรม 40 หอประชุมใหญ่ 60 อาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ก�าลังก่อสร้าง)

แผนผังแสดงที่ตั้ง และอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ป้อมยาม

ถนนหลวง

บ้านบุคลากร / หอพักนักศึกษา

สนามกีฬา / โรงยิมเนเซียม

สระน�า้ / สระว่ายน�้า

อาคารเรียน / ส�านักงานคณะ

อาคารหอประชุม

เส้นทางจักรยาน

แผนผังแสดงที่ตั้ง และอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แผนผังแสดงที่ตั้ง และอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ป้อมยาม

ถนนหลวง

สนามกีฬา 

อาคารเรียน / ส�านกังาน

ทางสาธารณประโยชน์

ล�าดับอาคาร   
1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 15)  
2 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (อาคาร 16) 
3 อาคารโรงเรียนสาธติแห่งมหาวทิยาลัยราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ (อาคาร 18)
4 ศูนย์อาหารชั่วคราว  
5 อาคารจอดรถรวม  
6 สนามฟุตบอลชั่วคราว  
7 เสาธง  
8 สนามบาสเกตบอล  
9 พระภูมิเจ้าที่  
10 ลานสนามกีฬา  
   

แผนผังแสดงที่ตั้ง และอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 
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แผนผังแสดงที่ตั้ง และอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์   

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

นางสาวหทัยรัตน์  มีจันทร์ 

ปฏิบัติหน้าที่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน    

รวบรวม/วิเคราะห์/จัดท�า      

นางสาวเอี่ยมฤทธิ์        รัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

นางสาวศิริรัตน์           แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

นางสาวมณีกาญจน์  วราภรณ์วิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายไพโรจน์ บุญฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

นายภาณุพงศ์             วิเศษหมื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางนทัธมน           เจรญิลาภทว ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      

กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

โทร. 032-720529  

E-Mail : planmcru@mcru.ac.th 

Website : http://plan.mcru.ac.th     

อ้างอิงแหล่งข้อมูล    

 1.  ด้านบุคลากร งานบริหารงานบุคคล, งานธุรการส�านัก/

คณะต่างๆ    

 2. ด้านหลักสูตรและจ�านวนนักศึกษา ส�านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน   

 3. ด้านงบประมาณ กองนโยบายและแผน   

 4. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

 5. ด้านอาคาร สถานที่ งานอาคารสถานที่และสุขาภิบาล 

  

ปีที่พิมพ์/จ�านวน    

เมษายน 2564 จ�านวน 200 เล่ม

  

ขอขอบคุณ    

คณะผูจ้ดัท�า คณบด ีผูอ้�านวยการส�านกั/ศนูย์/สถาบนั และบคุลากร

ของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ของหน่วยงานในการจัดท�าสารสนเทศ ประจ�าปีงบประมาณ 2564

  

 

คณะผู้จัดท�า
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