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บทสร ุปผู้บร ิหาร  
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์         
(แผนกลยุทธ์)ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกพันธกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนางานบริหารจัดการ การนี้มหาวิทยาลัยฯได้ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ของแผนฯดังกล่าว โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
โดยข้อมูล ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากการประเมินตามกระบวนการการประกัน

คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และข้อมูลการรายงานผลต่อส านักงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560   

 เม่ือพิจารณาผลการประเมินฯ สรุปได้ว่า ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   คิดเป็นร้อยละ 89.50   (เฉลี่ยความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์)                    
ดังตาราง 

 

ประเด ็นยุทธ ศ าสตร ์ 
ต ัวบ่งช ี้ 

จ านวนบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

รวมทัง้สิน้ 
บรรลุ 
ร ้อยละ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Educational Management) 

11 3 14 78.57 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 6 - 6 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Academic Service) 

6 1 7 85.71 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพ (Quality Art and Culture) 

4 - 4 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมี
คุณภาพ (Quality Human resources) 

3 - 3 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาอาคารสถานท่ีและการจัดการภูมิ
ทัศน์อย่างมีคุณภาพ (Quality  Building and Landscape 
Management) 

2 - 2 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ  (Quality Administration for ASEAN  
Orientation) 

4 2 6 66.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Digital for Education Economy and Society) 

6 1 7 85.71 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ (Quality Management) 

8 1 9 88.89 

รวม 50 8 58  
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จากตาราง  ยุทธศาสตร์ที่มีผลด าเนินงานบรรลุเป้าหมายต้ังแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ    บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ   บรรลุเป้าหมายร้อยละ 85.71 

 ยทุธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ  

   บรรลุเป้าหมายร้อยละ 85.71 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  
   บรรลุเป้าหมายร้อยละ 88.89 
    

 ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เหลืออีก 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  1 : จัดการศึกษาอย่ างมีคุณภาพ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพนั้น  มีผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ท าให้ค่าร้อยละของการบรรลุไม่ถึง  ร้อยละ 80 ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการปรับปรุงต่อไป  
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
 

1.1 ชื่อหน่วยงาน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 

 

1.2 ที่ตั้ง 
 46  หมู่  3  ต  าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง  จังหวดัราชบรุ ี  70150 

 

1.3 ประวตัคิวามเปน็มาโดยยอ่ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เร่ิมก่อต้ังเมือ่วันท่ี 1 มีนาคม  พ.ศ. 2497  เดิมมีช่ือว่า  “วทิยาลัยหมู่บ้าน

จอมบึง” (Chombung V illage  Institute)  โดยก่อต้ังเป็นสถานศึกษาในท้องถ่ินทุรกันดารตามแนวความคิดเก่ียวกับ 
วิทยาลัยหมู่บ้าน (V illage  Institute)  ของ ประเทศตุรกี  มีจุดมุ่งหมายในการก่อต้ัง  4  ประการ คือ  

 1)  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทท่ีต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถ่ินทุรกันดารเข้าศึกษา
เป็นอันดับแรก  เมื่อศึกษาส าเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถ่ินของตน 

2)  เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักในอาชีพครู  ผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานในหลายรูปแบบ เน้นการน าความรู้
ความช านาญไปลงมือปฏิบัติได้ 

3)  เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคม เน้นการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย  โดยเฉพาะความเคารพ
นับถือ  ความช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  ความมีสติ และการใช้ปัญญา 

4)  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาส าหรับท้องถ่ินใกล้เคียง   
ในระยะแรก วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ได้เปิดสอนหลักสูตร  5 ปี โดยรับนักศึกษาจากถ่ินทุรกันดารจากท่ัวประเทศซ่ึง

ส าเร็จช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 เข้าเรียน ในระหว่างเรียนได้รับทุนปีละ 2,500 บาท  ต่อคน   เป็นท้ังค่าเล่าเรียน  อาหาร  ท่ีพัก  เส้ือผ้า  
เคร่ืองใช้ทุกชนิด  ทุกคนอยู่หอพักของวิทยาลัย ด้านการเรียนเน้นวิชาสามัญ  วิชาช่าง  วิชาเกษตร  วิชาการศึกษา หลักการพัฒนา
ชุมชน  โดยเน้นทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติ  เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และกลับไปบรรจุเป็นครู
ในท้องถ่ินทุรกันดารเดิม  

 วันที่  1  ต ุลาค ม   พ.ศ .    2513   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะวิทยาลัยหมู่ บ้านจอมบึง  เป็น 
วิทยาลัยคร ูหม ู่บ้านจอมบึง และได้มีการรับนักศึกษาท่ัวไปท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนหลักสูตร  2  ปี เมื่อ
ส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย  ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยครูหมู่ บ้านจอมบึง  ยังไ ด้เ ร่ิมเปิด
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตร   2  ปี 

 พ.ศ .  2521  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู  ในระยะแรก
ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  2  ปี  โดยรับนักศึกษาท่ีส าเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  หรือเทียบเท่าเข้าเรียน  ในปี
เดียวกันนั้นได้เร่ิมเปิดสอนตามโครงการการศึกษาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ  (อคป.) ซ่ึงเป็นโครงการร่วมมือ
ระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานผู้ใช้ครู  โดยมุ่ง ท่ีจะพัฒนาวิทยฐานะครูใ ห้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตน อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงและหลักสูตรปริญญาตรี  2  ปี ในปีเดียวกันนี้  เนื่องจาก
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  ท าให้วิทยาลัยไมส่ามารถท่ีจะรับนักศึกษาทุน  ในอัตราวงเงินเท่าเดิม (2,500 บาทต่อคนต่อปี) 
ได้ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงด้วยความเห็นชอบของกรมการฝึกหัดครูจึงได้เลิกรับนักศึกษาทุนในปีการศึกษา 2521 นั่นเอง  
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 พ.ศ . 2522 วิทยาลัยยกเลิกการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เพื่อสนองนโยบายของกรมการฝึกหัด
ครู  เนื่องจากความต้องการครูในระดับนี้ลดน้อยลง 

 พ.ศ . 2523  วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครูโดยรับผู้ส าเ ร็จ
การศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเรียน เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ัวไป            

 พ.ศ .  2526  วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการอาชีพ  ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู  พ.ศ. 2519  เพิ่มเติม
พุทธศักราช 2525  โดยรับนักศึกษาท่ีส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนในภาคสมทบ  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  อย่างไรก็ตามวิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคสมทบได้เพียงรุ่นเดียว  ก็มิได้เปิดอีก 

 พ.ศ .  2527  วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการอาชีพส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาช้ันสูง  ซ่ึงวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรนี้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น 

 พ.ศ .  2528 วิทยาลัยเร่ิมเปิดสอนระดับอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์และทางศิลปศาสตร์ตามหลักสูตรของสภา
การฝึกหัดครู พ.ศ. 2528  โดยรับนักศึกษาท่ีส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   เข้าเรียน 2 ปี เมื่อส าเร็จแล้ว จะได้รับวุฒิอนุปริญญา
ทางวิทยาศาสตร์ หรืออนุปริญญาทางศิลปศาสตร์   ในปีเดียวกันนี้  วิทยาลัยได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการฝึกหัดครู  คือ งด
รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  และงดสอนตามโครงการ อคป. และ ได้เร่ิมเปิดสอนตามโครงการจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ( กศ.บป.) แทน 

 พ.ศ . 2528 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้รวมกลุ่มกับวิทยาลัยครูภาคตะวันตก 4 แห่งและเรียกช่ือกลุ่มวิทยาลัยครูนี้ ว่า   
“สหวิทยาลัยทวารวดี” 

 พ.ศ . 2530  วิทยาลัยได้ขยายการเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนจากระดับอนุปริญญาไปจนถึงระดับปริญญาตรี  
ส าหรับสายวิชาชีพครูก็ยังคงเปิดสอนตามปกติ 

 ปีการศ ึกษา 2530 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ซ่ึง เป็นโครงการร่วม
ระหว่างส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติกับกรมการฝึกหัดครูให้เรียนในระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  และ
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ต่อมาในปีการศึกษา 2534   กรมสามัญได้เข้าร่วมโครงการนี้  วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้สอน
นักศึกษา คุรุทายาทสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์ (สาขาก่อสร้างและ
อิเล็กทรอนิกส์) 

 พ.ศ . 2531  ถึง พ.ศ . 2534   วิทยาลัยได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการฝึกหัดครูและเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ  คือ  ลดปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาสายวิชาชีพครูลง  และ เพิ่มปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญา  และนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการอ่ืน ให้มากข้ึนในหลาย ๆ สาขาวิชา ในปีการศ ึกษา 2535  ไ ด้เปิดสอน
นักศึกษาคุรุทายาทสายประถมศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  และสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรี 

 การผลิตบัณฑิตในช่วงปี  2535 - 2539  ได้วางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายในแผนการพัฒนาการศึกษาระยะท่ี  
7  ตามกรอบและทิศทางของกรมการฝึกหัดครู  ท่ีเน้นให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสัดส่วน  40 : 30 : 30 ตามล าดับ 

  เนื่องจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบัน การศึกษาและวิจัย  ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยา
ศาสตรบัณฑิต  และศิลปศาสตรบัณฑิต  แต่หลายคนยังเข้าใจว่าผู้ท่ีจบจากวิทยาลัยครูต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้น ท าใ ห้ผู้จบ
การศึกษาในสาขาอ่ืนขาดโอกาสในการหางานท าซ่ึงบางคร้ังก็เกิดความเข้าใจผิดว่า “วิทยาลัยครู ” มิได้เป็นสถาบันอุดมศึกษา   
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและประโยชน์แก่นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคมทูล  พระกรุณาทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาท แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ”  แก่วิทยาลัยครูเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535 

 วันท่ี   7  ธันวาคม  พ.ศ.2537   สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏวันท่ี  
16  ธันวาคม พ.ศ.2537  วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ  ต่อมาเมือ่วันท่ี  24  มกราคม  พ.ศ.2538  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา โดยนายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และมผีลบังคับใช้ในวันท่ี  25  มกราคม 
พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  จึงเปล่ียนช่ือเป็น สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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 ปีการศ ึกษา 2539 และ 2540  สภาประจ าสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  คณะกรรมการบริหารสถาบัน  อาจารย์   

นักศึกษาและบุคลากรในท้องถ่ินได้ร่วมกันร่างค าปณิธานของสถาบัน  เพื่อใช้เป็นปรัชญาและแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน 
 ปีการศกึษา 2542   อาจารย์และข้าราชการของสถาบันได้ร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ซ่ึงได้ผ่านความ

เห็นชอบจากสภาประจ าสถาบัน  เพื่อใช้เป็นแผนและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนาสถาบันในระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2543-2546 ) 
 ต่อมาในปีการศึกษา  2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย  

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  เมื่อวันท่ี  9  มิถุนายน  พ.ศ.2547  ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เล่ม 1 ตอนท่ีพิเศษ 23  ก เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ.2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ต้ังแต่วันท่ี 15  มิถุนายน  พ.ศ.2547  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง ตามพระราชบัญญัตินั้น 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีหน่วยงานจัดการศึกษา 5 คณะและ 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนนักศึกษา ระด ับปร ิญญาตร ี  40 สาขาวิชา ระด ับ
ประกาศนยีบตัรบณัฑติ (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู และระดับปริญญาโท  2  สาขา ได้แก่ สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการ
วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
   

1.4 นโยบายของมหาวทิยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ                                                                                                                              
 ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัฤทธ ิ ์ศ ิลาเดช อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

 1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพื่อให้งานตามภารกิจหลักบรร ลุ
เป้าหมายท้ังผลผลิต และผลลัพธ์                             

2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   
  3. สนับสนุนการท างานเป็นทีม ให้ความส าคัญกับการท างานแบบสายโซ่คุณค่า (Value chain) และยึดประโยชน์ของนักศึกษา
และมหาวิทยาลัยมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและหรือหน่วยงานของตน     

4. บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจตาม
แผนท่ีก าหนด          

5. เร่งรัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และปรับปรุงภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงาน  

6. ก ากับ ดูแล สวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย 
7. จัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน 
8. ส่งเสริมสนับสนุนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย/คณะให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์    

  9. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับระบบการท างาน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

10. ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ให้มีความร่มร่ืน สะอาด และสวยงาม    
11. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
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1.5    เจตนารมณข์องอธกิารบดี ( Strategic Intent) 
กระผมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง มีความมุ่งมั่นและความต้ังใจ ท่ีจะน า พา

มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันน าในการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม ตลอดจนมีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของ
นวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย โดยยังคงปฏิบัติหน้าท่ีตามปรัชญาของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน สานต่อการ
ผลิตครูพันธ์ุบึงท่ีเก่งรอบด้านและเป็นต้นแบบครูดี มีคุณธรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาท้องถ่ินและสังคมได้   โดยมีส่ิงส าคัญท่ีต้องการให้เกิดข้ึน ดังนี้                                                                                             
  1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตท่ีมีความเป็นพลเมืองไทยท่ีดี สามารถอยู่
ร่วมในประชาคมอาเซียนและในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข      

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูผู้ซ่ึงมีความสามารถ ตาม
เจตนารมณ์ด้ังเดิมของการก่อต้ังสถาบันแห่งนี้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2497 เรียกว่า “ครูพันธ์ุบึง” ซ่ึงเป็นครูท่ีมีความ รู้อย่าง ลึกซ้ึงใน
สาขาท่ีเรียน มีความสามารถท้ังเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีข้ันสูง เป็นท่ีประจักษ์ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรจุ
ท างาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ทันที  

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีใช้รากฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย  ใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม อันท าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสู่สากล  

4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีบุคลากรด้านการวิจัย ท่ีมีศักยภาพโดยเฉพาะการใช้ผลการวิจัยไปรับใช้
ท้องถ่ินและสังคม  

5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีความเป็นธรรมชาติ สมาชิกองค์กรมีสุขภาพดี
ท้ังกายและจิต   

6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นองค์กรท่ีสมาชิก
ทุกคนรวมท้ังศิษย์เก่า มีความเอ้ืออาทร แบ่งปัน ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถเป็นท่ีพึ่งพาทางปัญญา และหาทาง
ออกให้แก่สังคมได้         

7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเจตนารมณ์
ดังกล่าว อยู่ภายใต้นโยบายท่ีว่า    

 “มหาวิทยาลัย ภายใต้ร่มพฤกษา ท่ีสร้างความสุขกายสุขใจ แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน   บัณฑิตมีความเป็น
พลเมือง น าต่อเนื่องเร่ืองคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย   ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นย  าความซ่ือสัตย์สุจริต” 

 

1.6  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ข องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : ใฝ ่ด ี   ใฝ ่ร ู้   สู้งาน  
 โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี  
  ใฝ่ดี   หมายถึง   มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมีความรักในเพื่อนมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
  ใฝ่รู้  หมายถึง  ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา 
  สู้งาน หมายถึง  มีความขยัน อดทน 
 

 เอกลักษณม์หาวทิยาลัยราชภฏัหมูบ่้านจอมบึง : เป็นแหล่งเร ียนร ู้ภ ูม ิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ภาค ตะวันตก   
 โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี  
  ภูมิปัญญาตะวันออก  หม ายถึง ดูแล น  า ป่า ระ บบนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง โ ครงการตามแ นว
 พระราชด าริ (สีน  าเงิน) , มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีความอบอุ่น ( สีเขียว) , 
 ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธ์ุ( สีเหลือง)  : ตามปรัชญาในพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง มีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับของสังคม คือ  
  1. ครูพันธ์ุบึง  2. มวยไทยศึกษา 
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1.7  ว ิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์  ยุทธศาสตร ์ 
 

 วิสัยทศัน์ (Vision) 
             “เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันน าแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม 
และภูมิปัญญาไทย” 
             “Be Top Quality  University in generating valuable products to society and exerting  for an excellence 
based on  Innovation, and  Thai Wisdom.” 
 

 พันธกจิ (Mission) 
  พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน และดูแลคณุภาพชวีติบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน  
 “To develop university core mission fulfillment and take good care of university’s staff quality of life. ”  
 
เป้าประสงค ์(Goal) 
   1. ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ “ดีมาก”  
     “ University’s external quality assurance is approved by all external quality assurance institutes at 
“the best level.” 

2. ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างน้อย 1 สาขาวิชา  
               “ University is recognized internationally  for at least one academic program.” 
 3. บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม  
                “ University’s  staff are developed and they are taken good care of safety, security and fair salary.”  
 4. ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน  
                “ International cooperation with at least ten educational institutes.” 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and Culture) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human Resources) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  พัฒนาอาคารสถานท่ีและการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ  
  (Quality Building and Landscape Management) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ  
  (Quality Administration for ASEAN Orientation) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  อย่างมีคุณภาพ 
  (Quality Digital for Education Economy and Society) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน อย่างมีคุณภาพ  
  (Quality Management) 
 
 
 
 



6 
 

 

1.8 โครงสรา้งองคก์ร 
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1.9 ร ายช ือ่ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย 
 

ที่ ช ื่อ - สกุล ต  าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล   อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์   อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย  แผน  และงบประมาณ 

4 อาจารย์ ดร.อาคม   เจริญสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
และวิเทศสัมพันธ์ 

5 อาจารย์ ดร.วินัย   ชุ่มช่ืน รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจการนักศึกษา 
และศิษย์เก่า 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีงานท าและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

8 อาจารย์ ดร. อดิศักด์ิ   แสงส่องฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการบุคลากร  

9 อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี 

10 อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

11 อาจารย์ชดาทิพ                       ชูจิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าท่ีร้อยตรีปัญญา คามีศักด์ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13 อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าท่ีร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15 อาจารย์ ดร. ส าราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

16 อาจารย์ ดร. เกศินี โสขุมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

17 อาจารย์ ดร. เชิดชัย ธุระแพง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตย่ิงวรา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

22 นายสุวัฒน์ แสนทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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บทที่ 2 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 1.สร ุปผลการประเมินร ายตัวบ่งช ี้ของแผนยุทธศาสตร ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

ตัวบ่งช ี้ 

จ านวนบรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวนไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

รวม

ทั้งสิ้น 

บรรลุ 

ร ้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Educational Management) 

11 3 14 78.57 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 6 - 6 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

(Quality Academic Service) 

6 1 7 85.71 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพ (Quality Art and Culture) 

4 - 4 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมี

คุณภาพ (Quality Human resources) 

3 - 3 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิ
ทัศน์อย่างมีคุณภาพ (Quality  Building and Landscape 
Management) 

2 - 2 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  (Quality Administration for 
ASEAN  Orientation) 

4 2 6 66.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Digital for Education Economy and Society) 

6 1 7 85.71 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Management) 

8 1 9 88.89 

รวม 50 8 58  

 

สร ุป ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
คิดเป็นร้อยละ 89.50  (เฉลี่ยความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์) 
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2.2 ผลการประเมินรายตัวบ่งช ี ้จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร /์ตัวบ่งช ี ้

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 : จัดการศกึษาอยา่งมคีณุภาพ (Quality Educational Management) 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(ตบช.1.1/สกอ.สถาบัน-คณะ) 3.51 คะแนน 3.42 คะแนน  
2 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ (ตบช. 5.4/สกอ. หลักสูตร) 

4.00 คะแนน 4.92 คะแนน   

3 การประเมินผู้เรียน (ตบช. 5.3/สกอ. หลักสูตร) 3.00 คะแนน 2.89 คะแนน  
4 ร้อยละของอาจารย์ที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 40.31   

5 จ านวนวิธีการหรือจ านวนแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning 

10 วิธีการ/ 

แนวปฏิบัติ 

11 แนวปฏิบัติ   

6 ร้อยละความส าเร็จของโครงการครูพันธ์บึง ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.62   
7 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.05 

(964/1036) 
  

8 ผลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตบช.3.2/สกอ. หลักสูตร) 3 คะแนน 3.07 คะแนน   
9 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตบช.1.6/สกอ.คณะ, ตบช.1.5  

สถาบัน) 

5 คะแนน 5 คะแนน   

10 สนับสนุนการเรียนรู้ (ตบช. 6.1 /สกอ.หลักสูตร) 3.00 คะแนน 3.27 คะแนน   
11 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ 

(O-net) สูงกว่า T-score 40.00 
ร้อยละ 80 98.18   

12 จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 2 รางวัล 3 รางวัล   
13 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการทดสอบ

ภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามกรอบ CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 49.02  

14 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ประชาชน ต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนา

ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.30   
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 จากตารางยุทธศาสตร ์ที่ 1 : จัดการศ ึกษาอย่างมีค ุณภาพ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 14 ตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 78.57  ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ 

คิดเป็นร้อยละ 21.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า  
 
 ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของอาจารย์ที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

 ตัวบ่งชี้ที่ 5  จ านวนวิธีการหรือจ านวนแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละความส าเร็จของโครงการครูพันธ์บึง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 10  สนับสนุนการเรียนรู้       
 ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงกว่า T-score 40.00 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12  จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 14  ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ประชาชน ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการ
    เรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 

 
 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3  การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามกรอบ   

    CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 : วิจัยอยา่งมีคณุภาพ (Quality Research) 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตบช. 2.1/สกอ.คณะ+ สถาบัน) 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

  

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

5 คะแนน 5 คะแนน   

3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

4.00 

คะแนน 

4.40  

คะแนน 
  

4 การบริหารจัดการงานวารสารและการประชุมวิชาการผ่าน
ระบบออนไลน์ 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

  

5 จ านวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 

10 โครงการ 11 โครงการ   

6 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานวิจัย  ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
100 

  

 

 จากตารางยุทธศาสตร ์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีค ุณภาพ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด                
6 ตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึง ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารจัดการงานวารสารและการประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานวิจัย 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 : ให้บรกิารวชิาการอยา่งมีคณุภาพ (Quality Academic Service) 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตบช. 3.1 /สกอ.คณะ+ สถาบัน) 6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

  

2 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานบริการวิชาการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100   

3 การบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 82   

4 จ านวนโครงการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ 2 โครงการ 2 โครงการ   

5 จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3 โครงการ 3 โครงการ   
6 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนแม่บทการเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 50  

7  จ านวนหลักสูตรส าหรับฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร   
 

 
จากตารางยุทธศาสตร ์ที่ 3 : ให้บร ิการวิชาการอย่างมีค ุณภาพ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีตัวบ่งชี้

ทั้งหมด 7 ตัวบ่งชี้  มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 85.71  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า  
 

 ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 จ านวนโครงการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 จ านวนหลักสูตรส าหรับฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่  6 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 : ท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมอยา่งมีคณุภาพ (Quality Art and Culture) 
 

ล าดับ 

ที่ 
ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 100   
2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
5 คะแนน 5 คะแนน   

3 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ 

12 

เครือข่าย 

14 

เครือข่าย 
  

4 จ านวนนักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน 14,938 คน   

 
 จากตารางยทุธศาสตรท์ี ่ 4 : ท านุบ าร ุงศ ิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีค ุณภาพ พบว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้  มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน  4 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงตัวบ่งชี้ที่

บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่  2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่  3 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายใน ประเทศและ  

    ต่างประเทศ 
 ตัวบง่ชี้ที่  4 จ านวนนักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 : พัฒนาบคุลากร และสวสัดกิารอยา่งมีคณุภาพ  (Quality Human resources) 
 

ล าดับ 

ที่ 
ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตบช. 4.1 /สกอ.หลักสูตร) 3 คะแนน 3.05 คะแนน   
2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   
3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ฯ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 92.49   

  

จากตารางยทุธศาสตรท์ี ่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีค ุณภาพ  พบว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้  มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน  3 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงตัวบ่งชี้ที่บรรลุ

เป้าหมาย ได้แก่ 
 
 ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่  2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
 ตัวบ่งชี้ที่  3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน  
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 : พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละการจดัการภมูิทศัน์อยา่งมีคณุภาพ  

     (Quality  Building and Landscape Management) 

 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 ระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว 

(Green office) 

5 ข้อ/ 

5 คะแนน 

5  

คะแนน 
  

2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้าน
กายภาพ 

ร้อยละ  
55 

ร้อยละ  
60 

  

 

 
จากตารางยทุธศาสตรท์ี ่ 6 : พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละการจัดการภมูิทศันอ์ย่างมคีณุภาพ  พบว่า  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้  มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงตัวบ่งชี้ที่

บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 ระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว (Green office) 
 ตัวบ่งชี้ที่  2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 7 : บร ิหารจดัการเพือ่รองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนอยา่งมีคณุภาพ   
    (Quality Administration for ASEAN  Orientation) 

 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 100 คน 50 คน  

2 จ านวนจดหมายข่าวท่ีเก่ียวข้องกับความเคลื่อนไหวของ
ประชาคมอาเซียน 

6 ฉบับ 6 ฉบับ   

3 จ านวน Website 1 เว็บไซต์ 1 เว็บไซต์   
4 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 133 คน   
5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมิน

มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 6.09  

6 จ านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 1 โครงการ 1 โครงการ   

 
จากตารางยทุธศาสตรท์ี ่ 7 : บร ิหารจัดการ เพื่อรองร ับการ เข้าสู่ปร ะชาคมอาเซ ียนอย่างมีค ุณภาพ  พบว่า ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้  มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33  เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า 
 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2 จ านวนจดหมายข่าวท่ีเก่ียวข้องกับความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 จ านวน Website 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 จ านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  

 
 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 8 : พัฒนาดิจทิัลเพือ่การจดัการศกึษาและรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งมี
ค ุณภาพ (Quality Digital for Education Economy and Society) 
 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 ความพึงพอใจการให้บริการระบบ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 80.60  

2 ระดับคุณภาพของการให้บริการการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับ 4.50 ระดับ 4.69   

3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 96.56   

4 ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.71   

5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย   
6 ความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การกระท าผิด

ทางคอมพิวเตอร์และ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100   

7 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 98   

 

จากตารางยทุธศาสตรท์ี ่ 8 : พัฒนาดิจิทลัเพือ่การจดัการศกึษาและรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี
ค ุณภาพ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 7 ตัวบ่งชี้  มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 

คิดเป็นร้อยละ 85.71 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 14.29  เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า 
 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ที่  2 ระดับคุณภาพของการให้บริการการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติตามพ.ร.บ.การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ และพ.ร.บ. 

    ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน  

 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1 ความพึงพอใจการให้บริการระบบ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 9  : พัฒนาระบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยเพือ่สรา้งศกัยภาพการแข่งขันอยา่งมคีณุภาพ 
(Quality Management) 
 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏ ิบัติงาน 

บรรลุ 

ไม่บร รลุ 

1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน(ตบช. 5.1/สกอ.สถาบัน) 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

  

2 ผลการบริหารงานของคณะ(ตบช. 5.2/สกอ.สถาบัน) 4.00 คะแนน 4.07 คะแนน   
3 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 97 ร้อยละ 95.48  
4 จ านวนหน่วยงานที่จัดโครงการ/กิจกรรมยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ 
6 หน่วยงาน 12 หน่วยงาน   

5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

ระดับ 5 ระดับ 5 

(84.34คะแนน) 
  

6 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
7 ร้อยละหลักสูตรที่ได้คะแนนประเมิน 3.01 ขึ้นไป 2 ปี

ต่อเนื่อง จากจ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่มี มคอ.1  
ร้อยละ 50 ร้อยละ 81.82 

 
  

8 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 2 เครือข่าย 2 เครือข่าย   
9 โครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมมือกับชุมชน 1 โครงการ 1 โครงการ   
10 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 80 89.50   

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 10 ไม่นับเนื่องจากเป็นผลรวมของการประเมินแผนฯ 
 

 จากตารางยทุธศาสตรท์ี ่9 : พัฒนาระบบบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัเพือ่สรา้งศกัยภาพการแข่งขันอย่าง
มีค ุณภาพ พบว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัว

บ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 11.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ  
    เอกลักษณ์ของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลการบริหารงานของคณะ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 จ านวนหน่วยงานที่จัดโครงการ/กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
    ด าเนินการภาครัฐ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพ  
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 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละหลักสูตรที่ได้คะแนนประเมิน 3.01 ขึ้นไป 2 ปีต่อเนื่อง จากจ านวนหลักสูตร  
    ทั้งหมดที่มี มคอ.1  

 ตัวบ่งชี้ที่ 8 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 9 โครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมมือกับชุมชน  
 

 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
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บทที่ 3 
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์ 

 
ตามข้อมูลสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ในบทท่ี 2 พบว่า  ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์

พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 89.50 สาระเชิงประเด็นของผลการประเมินในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

3.1 ผลการด าเนินงานยุทธศาสตรท์ี ่1 : จัดการศ ึกษาอย่างมีคณุภาพ (Quality Educational Management) 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีตัวบ่งช้ีท้ังหมด 14 ตัวบ่งช้ี  มีตัวบ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน 11 ตัว
บ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 78.57 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 21.43  เมื่อพิจารณาตัวบ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1 (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม)  ตัวบ่งช้ีท่ี 3 (การประเมินผู้เรียน) และตัวบ่งช้ีท่ี 13 (ร้อยละของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามกรอบ  CEFR ระดับ B1 ข้ึนไป) แล้ว พบว่า 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเปิดสอน จ านวน 37 หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้รับการประเมิน
ผ่านทุกหลักสูตร แต่ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของระดับมหาวิทยาลัย มีผลประเมินอยู่ท่ี 3.42 คะแนน ซ่ึง ยังไม่
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ คือ 3.51   ดังตาราง 

ค ณะ  ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
คณะครุศาสตร์ 3.45 คะแนน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.40 คะแนน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.35 คะแนน 

คณะวิทยาการจัดการ 3.59 คะแนน 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 3.32 คะแนน 

ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรโดยรวมของระดบัมหาวิทยาลัย 3.42 ค ะแนน 
  (ข้อมูลจากรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559) 
  

 การประเมินผู้เรียน มีผลคะแนนการประเมินอยู่ท่ี 2.89 คะแนน ซ่ึงยังไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ท่ี 3.00 
คะแนน  ซ่ึงเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า  ผลการด าเนินงาน มีระบบ/กลไก มีการน าไปปฏิบัติ/ด าเนินงาน รวมถึงมี
การประเมินกระบวนการ แต่ยังขาดการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  เช่น  ขาดการวิเคราะห์ผลการเรียน
นักศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 ในการประเมินภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่า ร้อยละของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามกรอบ CEFR ระดับ B1 ข้ึนไป  มีผลประเมินอยู่ท่ี 
ร้อยละ 49.02 (ผ่าน 25 คน จาก 51 คน) จึงยังไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ คือ ต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯจึง ใ ห้ความส าคัญกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนานักศึกษา และ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆท้ังด้านวิชาการ และด้านการกีฬา ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง สุขภาวะ จิต
อาสา ความซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยท่ีดี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการฝึกปฎิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน   สอดรับ
กับรายงานผลการศึกษา การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตปริญญาตรีภายในระยะเวลา 1 ปี  (ร้อยละ 96.40)  
ผลการศึกษาคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (คะแนนเฉล่ีย 4.31 )   
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จดุท่ีควรพัฒนา 
 1. ผู้บริหารควรก ากับติดตาม วิเคราะห์ถึงสาเหตุการบริหารหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา 
 2. ควรก าหนดเป้าหมาย ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน ตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ใ ห้มี
ความเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน เนื่องจากเป้าหมายเดิมได้ก าหนด ระดับ B1 ซ่ึง สูง เกินกว่าระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ควรก าหนด ระดับ A2 
 

3.2 ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร ์ที่ 2  :  วิจัยอย่างมีค ุณภาพ (Quality Research) 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  มีตัวบ่งช้ีท้ังหมด 6 ตัวบ่ง ช้ี  มีตัวบ่ง ช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน              
6  ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  

 ด้วยยุทธศาสตร์ท่ี 2  มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยท่ีมีคุณภาพ จึงมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยมสีถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด าเนินการก าหนดแผนงานวิจัย กลยุทธ์ เป้าหมาย รวมถึงการจัดท าระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย ระเบียบวิธีปฏิบัติ พร้อมศึกษาแหล่งงบประมาณเพื่อการสนับสนุนงานวิจัยให้เพียงพอกับทุกคณะ/วิทยาลัย 
โดยมหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากทุนภายใน (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) และทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (สกอ./สกว./คอบช.) จ านวน 20,427,400 บาท จ าแนกเป็นทุนภายนอก จ านวน 9,629,100 บาท  และ
ทุนภายใน จ านวน 10,798,300 บาท จ าแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้ 

(ข้อมูลจากรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559) 
 

 รวมถึงมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยสามารถจ าแนกจ านวนบทความวิจัยตามหน่วยงาน ได้ดังนี้ 

(ข้อมูลจาก : บัญชีรายการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์รายคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559) 

  

หน่วยงาน 
ทุนภายนอก 

(บาท) 
ทนุภายใน 

(บาท) 
รวมเง ินทุนภายนอก 

และเง ินทุนภายใน (บาท) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,075,000 7,187,660 9,262,660 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,495,000 1,381,040 3,876,040 
คณะครุศาสตร์ 1,200,000 270,000 1,470,000 
คณะวิทยาการจัดการ 2,887,900 1,879,600 4,767,500 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

971,200 80,000 1,051,200 

รวมทั้งสิ้น 9,629,100 10,798,300 20,427,400 

หน่วยงาน จ านวนบทค วามวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 บทความวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 บทความวิจัย 
คณะครุศาสตร์ 42 บทความวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 34 บทความวิจัย 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 24 บทความวิจัย 

รวมทั้งสิ้น 190 บทค วามวิจัย 
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 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ให้เป็นแหล่งองค์ความ รู้ด้านวิจัย และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก   

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานการท าผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ จึง ไ ด้แต่ง ต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยต้ังแต่การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย รวมถึงการแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือนระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและท าหน้าท่ีประสานงานกับนักวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การท างานวิจัยอย่างมีคุณภาพต่อไป    

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีมี ค่าถ่วงน้ าหนักในช่วง
ระดับคะแนนสูงข้ึน 
 2. ควรหาแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมากข้ึน 
 3. สร้างเครือข่ายในการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
 4. สังเคราะห์งานวิจัยในกลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้หลักและแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยท่ีมีคุณภาพมากย่ิง ข้ึน โดยเน้นการใ ช้ระบบท่ี
ปรึกษาและระบบพี่เล้ียง 
 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 

3.3 ผลการด าเนินงานยุทธศาสตรท์ี ่ 3 : ให้บรกิารวชิาการอยา่งมีคณุภาพ  (Quality Academic Service) 
  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  มีตัวบ่งช้ีท้ังหมด 6 ตัวบ่งช้ี  มีตัวบ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1            
ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 85.71  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 14.29 เมื่อพิจารณาตัวบ่งช้ีท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย 
คือ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  พบว่ามหาวิทยาลัย
ด าเนินการเก่ียวกับแผนแม่บทฯล่าช้า     สาเหตุท่ีด าเนินการล่าช้าอาจเป็นเพราะแผนแม่บทฯดังกล่าวมีลักษณะของการบูรณา
การงานในหลายภาคส่วน การก าหนดผู้รับผิดชอบงาน ยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร ท าให้ไม่มีการก ากับติดตามการด าเนินการตามตัว
บ่งช้ีนี้อย่างเป็นรูปธรรม 

 มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการโครงการบริการวิชาการท้ังส้ิน 75 โครงการ มีผู้เข้ารับบริการวิชาการจ านวน  7,574 คน  
และมีโครงการตามแนวพระราชด าริ 3 โครงการ ได้แก่  โครงการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน,  โครงการบัณฑิตคืนถ่ิน และ
โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 9  

 ด้วยยุทธศาสตร์ท่ี 3  มหาวิทยาลัยเน้นการให้บริการวิชาการอย่างมี คุณภาพ จึง ใ ห้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด าเนินการก าหนดแผนงานบริการวิชาการ พัฒนาระบบกลไกเพื่อการบริหารจัดการ  ส ารวจความ
ต้องการของชุมชน รวมถึงการติดตามผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการ
วิชาการ อย่างไรก็ตาม การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีลงชุมชนท้องถ่ินอย่างจริงจัง  อาจยังไม่เ กิดผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรมตามแนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาปรับกระบวนการ ให้มี
ความสอดรับกับแผนกลยุทธ์ฉบับต่อไป 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรก ากับติดตามและผลักดันการด าเนินการตามแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
2. ปรับกระบวนการท างานเพื่อใ ห้งานบริการวิชาการมีผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้อง ถ่ินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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3.4 ผลการด าเนนิงานยุทธศาสตรท์ี ่4 : ท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรมอย่างมีค ุณภาพ (Quality Art and Culture) 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีตัวบ่งช้ีท้ังหมด 4 ตัวบ่งช้ี  มีตัวบ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน  4 
ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100   

มหาวิทยาลัยด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลัก 
ด าเนินการจัดท าแผนงานศิลปะและวัฒนธรรม ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การติดตาม และประเมินผล
งานท่ีมีความชัดเจน  รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ เทิดไท้-นวมินทร์องค์ราชัน”  โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 8 ชาติพันธ์ุ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมวัดตลาดควาย โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กับภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน 
ให้กับชุมชนบ้านตลาดควาย เป็นต้น 

รวมถึงการจัดพื้นท่ีเผยแพร่กิจกรรมและบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป ได้แก่ ห้องข้อมูล ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจอมบึง หอประวัติมหาวิทยาลัย และลานวัฒนธรรมท่ี
ประกอบด้วยเวทีและพื้นท่ีส าหรับนั่งชมการแสดงและจัดนิทรรศการกลางแจ้ง 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าความร่วมมือและจัดท าโครงการแลกเปล่ียนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม กับ
หน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ,ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ,ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสุพานุวง เมืองหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  ,ความร่วมมือ
กับมูลนิธิไทย, ความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี เป็นต้น 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. ควรมีการประเมินผลด้าน ความ รู้อันเกิดจากการเรียนการสอน โดยใช้ประสบการณ์จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้สอดรับกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” 
 2. ควรมีการเผยแพร่งานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ในระดับนานาชาติ และน าไปจดลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการพันธกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและกองพัฒนานักศึกษา 
 4. ควรสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ เข่น การแสดงชุดราชบุรีศรีสยาม ระบือ
นาม 8 ชาติพันธ์ุ เป็นต้น 
 5. ควรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยให้ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักส าหรับการจัดท าระบบกลไกการบริหารจัดการ พร้อมท้ังติดตามผลการด าเนิ นงานเพื่อใ ห้
สามารถรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  

3.5 ผลการด าเนนิงานยทุธศาสตรท์ี ่5 : พัฒนาบุคลากรและสวสัดกิารอยา่งมคีณุภาพ (Quality Human Resources) 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 มีตัวบ่ง ช้ีท้ังหมด 3 ตัวบ่ง ช้ี บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่ง ช้ี คิดเป็น              
ร้อยละ 100.00  โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 5 นี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มี วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึน โดยการจัดสรรทุนอุดหนุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้กับคณาจารย์ รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์ให้
มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. และ รศ. เพิ่ม ข้ึน   ซ่ึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัย จ านวน 266.5 คน โดยมีอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอก  จ านวน 67.5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42  และมีอาจารย์
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 61 คน (ต าแหน่ง ผศ. 56 คน และ รศ. 5 คน)  คิดเป็นร้อยละ  22.97   
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  จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. จัดระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 2. ส่งเสริมและผลักดัน ให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
 3. ควรมีระบบฐานข้อมูลบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นสารสนเทศหรือข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 4. ควรผลักดันการจัดท า แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล (ID Plan)   
 5. ควรจัดท าคู่มือส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ท้ังของสายวิชาการและสายสนับสนุน  เพื่อให้ทราบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

3.6  ผลการด าเนนิงานยทุธศาสตรท์ี ่6 : พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละการจดัการภมูิทศันอ์ยา่งมีคณุภาพ 
 (Quality Building and landscape management) 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ท่ี  6 มีตัวบ่งช้ีท้ังหมด 2 ตัวบ่ง ช้ี มีตัวบ่ง ช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2         
ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ท้ังนี้มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและมีความมุ่งมั่นท่ีจะช่วยรักษาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดการส่ิงแวดล้อมในส านักงานโดยการจัดซ้ือจัดจ้าง สินค้าและการบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และเพื่อให้การด าเนินการมหาวิทยาลัยย่ังยืนเป็นรูปธรรมชัดเจนข้ึน มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืน (16 มหาวิทยาลัย) รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาการด าเนินการมหาวิทยาลัยย่ังยืน ,โครงการ
ส านักงานสีเขียว และ โครงการเสริมสร้างจิตส านึกรักษ์ 5 ส.  ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและทราบถึง
กระบวนการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัย โดยทางศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ได้รองรับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green office) จาก
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมและได้รับรางวัลในระดับดีเย่ียม หรือระดับ G ทอง 

   จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. . ควรสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นการท างานเพียงหน่วยใด
หน่วยหนึ่งเท่านั้นเพราะส านักงานสีเขียวจะประสบความส าเร็จได้เกิดจากการมีส่วนร่วม เพื่อให้มคีวามย่ังยืนต่อไป 
  

3.7  ผลการด าเนนิงานยทุธศาสตรท์ี ่7 :  บร ิหารจัดการเพือ่รองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนอยา่งมีคณุภาพ 
 (Quality Preparing to  ASEAN  Management) 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ท่ี  7 มีตัวบ่งช้ีท้ังหมด 6 ตัวบ่งช้ี  มีตัวบ่ง ช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4           
ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 33.33  เมื่อพิจารณาตัวบ่ง ช้ีท่ีไม่บรรลุ
เป้าหมายได้แก่ จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และร้อยละของ จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียน ต้ังอยู่บริเวณช้ัน 4 ของอาคาร
อ านวยการ ซ่ึงผู้ใช้บริการอาจไม่ทราบ ประกอบกับการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวเพื่อกระตุ้นให้มีผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ยังมไีมม่าก จึง
ท าให้มีผู้ใช้บริการเพียงร้อยละ 50 ของเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ส าหรับการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป็นงานท่ีรับผิดชอบโดยศูนย์ภาษา มีการจัดกิจกรรม
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย พบว่า จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 6.09 ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้คือ ร้อยละ 60 จึงไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 ในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 นี้ มหาวิทยาลัยมีศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับคณาจารย์
และบุคลากร นักศึกษา และประชาชน   ซ่ึงมหาวิทยาลัยโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มีโครงการส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้แก่ โครงการการสอนภาษาพม่าในรายวิชา GE 58106 และโครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้นแก่ส่ือมวลชน
ท้องถ่ินในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงมีจ านวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 133 คน   
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการกับความร่วมมือทาง วิชาการ กับมหาวิทยาลัย
มะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ มหาวิทยาลัย Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. พัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน รวมถึงวิชาชีพเฉพาะ ให้มีทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน 
 

3.8  ผลการด าเนนิงานยทุธศาสตรท์ี ่8 :  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา    
อย่างมีค ุณภาพ (Quality ICT) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ยุทธศาสตร์ท่ี 8 มีตัวบ่งช้ีท้ังหมด 7 ตัวบ่งช้ี มีตัวบ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี  
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 14.29  ซ่ึงตัวบ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจการ
ให้บริการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ นั้น พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการให้บริการระบบ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 80.06 ซ่ึงถือว่าไม่น้อยเลย แต่ต่ ากว่า เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ร้อยละ 85 จึงไม่บรรลุ 

 โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 8 นี้ มหาวิทยาลัยฯโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา มีการบริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ดิจิตอลไลบรารี  ระบบบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ และห้องบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงส่งผลให้ระดับคุณภาพการใช้บริการการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ท่ี ระดับ 4.50   มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 
โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ ร้อยละ 98  รวมท้ังนักศึกษาสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 96.56  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
   1. พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความเสถียรและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ไร้สายให้ครอบคลุม รองรับการใช้งานท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย   
 2. พัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อให้สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0  
 

3.9  ผลการด าเนนิงานยุทธศาสตรท์ี่ 9 : พัฒนาระบบบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัเพื่อสรา้งศกัยภาพการแข่งขัน 

 อย่างมีค ุณภาพ (Quality Management) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ยุทธศาสตร์ท่ี 9 มีตัวบ่งช้ีท้ังหมด 6 ตัวบ่งช้ี มีตัวบ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวบ่ง ช้ี  
คิดเป็นร้อยละ 88.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 11.11 ซ่ึงตัวบ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย คือ การเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 95.48 ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีต้ัง ไ ว้ คือ ร้อยละ 97 
เนื่องจากมีความล่าช้าในการบริหารจัดการงบลงทุน  มีการกันเหล่ือมปีงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยและมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยัง
ได้ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มีการจัดท ารายงานทางการเงินทุกระยะเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง   ท่ีส าคัญ มหาวิทยาลัยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้              
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รวมถึงการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้แก่ คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย เพื่อความคล่องตัว และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด   

ความท่ีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยจึงเน้นการสร้างความร่วมมือ ความรู้ ความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ได้แก่ การ
จัดอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ กับส านักงานขนส่งราชบุรี  มีความร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ิน และหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในการจัดโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน ซ่ึงมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่าหนึ่งหมื่นคน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรให้ความส าคัญกับการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรก ากับเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  รวมถึง วิเคราะห์ถึง
สาเหตุและอุปสรรคท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนได้ 
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