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บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 มาตราที่ 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฎิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎีกานี้ ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อให้ความสอดคล้องภายใต้บริบทและสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก อันมีผลกระทบต่อการพัฒนาคน และการพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนีไ้ ด้ดาเนินการโดยอาศัยการพิจารณาร่วมภายใต้กรอบแผนที่สาคัญ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3) แผนการศึกษา
แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) 4) ยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
และ 6) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579)
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 –
2565) ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับนี้มี
5 ประเด็นยุทธศาสตร์, 47 ตัวชี้วัด, 28 กลยุทธ์ และ 69 โครงการหลัก สาระหลัก มีดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม
และภูมิปัญญาไทย ใน ปี พ.ศ. 2565
พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู
และสืบสานโครงการพระราชดาริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ (Goal)
1. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีสมรรถนะสูง รวมถึง
การพัฒนาครูประจาการให้มีคุณภาพ
3. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ที่ดีงาม สามารถประกอบ
อาชีพได้เมื่อสาเร็จการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
(10 ตัวชี้วัด : 4 กลยุทธ์ : 17 โครงการหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
(8 ตัวชี้วัด : 7 กลยุทธ์ : 13 โครงการหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
(10 ตัวชี้วัด : 9 กลยุทธ์ : 12 โครงการหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (11 ตัวชี้วัด : 6 กลยุทธ์ : 18 โครงการหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
(8 ตัวชี้วัด : 2 กลยุทธ์ : 9 โครงการหลัก)
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565 )

ก

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) นี้
กาหนดขึ้นภายใต้บริบทและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการพัฒ นาคน และการพัฒ นาท้องถิ่น มหาวิทยาลั ยดาเนินการภายใต้กรอบแผน 7 แผน ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) 3) แผนการศึกษาแห่ งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) 4) ยุท ธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 6) แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579) และ 7) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (2563-2582) นาไปสู่การพิจารณากาหนดเป้าหมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเกิดประโยชน์
โดยตรงต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น สาระสาคัญและประเด็นความเชื่อมโยง มีดังนี้
กรอบหลักในการดาเนินการ
1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
4) ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
6) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึงระยะ 20 ปี (2563-2582)

ปัจจัยเชื่อมโยงในการวิเคราะห์
1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
2. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ของ สกอ และ ก.พ.ร.
3. บริบทต่างๆ ที่ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

นาสู่ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตามยุทธศาสตร์
ของพัฒนามหาวิทยาลัย
ฯ

ผลกระทบต่อ นักเรียน
นักศึกษา ผู้รับบริการ
และชุมชนในท้องถิ่น

การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สานัก สถาบัน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 1

1.2 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
โดยที่รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย มาตรา 65 กาหนดให้ รั ฐ พึง จั ด ให้ มี ยุท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

มั่นคง

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลีย่ นแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สนิ
• มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า

มั่งคั่ง

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน
• มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน และทุนอื่นๆ

ยั่งยืน

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม
• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
• คนมีความรับผิดชอบ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัตติ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์หลัก :
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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1.3 สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนา
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ
หลักการ :
1) น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการบนทาง
สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
2) คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ เอื้อต่อ
การขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นากลไกในรู ป แบบของคณะกรรมการในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพแข่งขันได้ ยั่งยืน
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
5) เพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการ ในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่ทาให้
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น
ยุทธศาสตร์ :
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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1.4 สาระสาคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะ 20 ปี และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ได้
กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
หลักการ :
1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง
ยุทธศาสตร์ :
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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1.5
สาระส าคั ญ ของ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ
การพัฒนา (ณ วันที่ 26 ส.ค. 62)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตกาลังคนด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย 1.1 : การพัฒนากาลังคนดาน ววน. และสรางความตระหนักดาน วทน.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ
กลยุทธ์ :
1.1.1 สรางบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและสรางเสนทางอาชีพดาน ววน.
1.1.2 เรงสรางผูประกอบการใหมดวยกลไกดาน ววน.
1.1.3 ปลูกฝงการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของเยาวชน และเผยแพรความรู ดาน วทน.สูประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยของประเทศ และสรางระบบนิเวศการวิจัย
เป้าหมาย 2.1 : การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ :
2.1.1 บริ ห ารจั ด การงบประมาณการวิจั ย และนวั ต กรรมอย างมี ประสิ ทธิ ภ าพสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตรการวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ
2.1.2 สงเสริมการพัฒนานโยบาย/แผน/ มาตรการและ ความรวมมือดาน ววน. ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พรอมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการดาน ววน. ใหมีประสิทธิภาพ
2.1.3 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรู และสามารถนาไปใชประโยชน์
เป้าหมาย 2.2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ :
2.2.1 สงเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
เป้าหมาย 2.3 : การขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม
กลยุทธ์ :
2.3.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะหคุณภาพและ รับรองมาตรฐานใหทันสมัย
2.3.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ใหมีศักยภาพเพื่อ นาไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
2.3.3 พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาของ ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากดวย อววน.
เป้าหมาย 3.1 : การพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ :
3.1.1 ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู ผู ประกอบการ เกษตรกร สังคม เพื่อ
พัฒนาและ สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหเศรษฐกิจภายในประเทศ
3.1.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการใชประโยชน จากเทคโนโลยีเพื่อสรางความมั่นคง
ดานพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3.1.3 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และรังสี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพและสรางสังคมแหงการเรียนรู
เป้าหมาย 4.1 : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะ กาลังคนใหเปน high-skilledworkforce ตามความตองการ
กลยุทธ์ :
4.1.1 สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพ กาลังคนอุดมศึกษาใหมีสมรรถนะสูง ที่สอดคลองกับ
ความตองการของ ประเทศ เพื่อเปนกาลังสาคัญในการ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศของประเทศ
เป้าหมาย 4.2 : การสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ์ :
4.2.1 สรางโอกาสในการเขาถึงการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของผูดอยโอกาส
4.2.2 สงเสริมการใหบริการทางการศึกษาใน รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชนอยางทั่วถึง
เป้าหมาย 4.3 : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ :
4.3.1 สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
4.3.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ ของผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน

1.6 สาระสาคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ได้ถูกจัดทาขึ้น โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแค่พัฒนาศักยภาพของคนใน
ประเทศเท่านั้น แต่มุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรทางด้านความคิดทั้งบุคลากร ความรู้
และเครื่องมือที่นาสมัย เพื่อการสร้างผลงานวิจัยใหม่ แนวคิดและองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ตลอดจนการสร้างหลักสู ตรชั้นนาที่ ส ามารถผลิ ตบุคลากรที่ตอบสนอง
ตลาดแรงงานในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับระดับสากล ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศในภาพรวม และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้กาหนด
สาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นาทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม
ความรู้ งานวิจัยที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว สร้างปัญญาให้สังคมไทย
และสั งคมโลก ยกระดับศักยภาพทุน มนุ ษย์ให้ เป็นปัจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความเป็น
นานาชาติ (Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้ เป็น
แรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ยุคโลกาภิวัฒน์
2) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม มาใช้เพิ่ม
ขีดความสามารถ ในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อสนั บ สนุน การเคลื่ อนย้ายทางสั งคม (Social Mobility) ขยายโอกาส ทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมประชากรวัยเรียน วัยแรงงานและผู้สูงอายุให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างงาน
และการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถิ่น หรือภูมิลาเนาของตนเอง
4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยการกาหนด
กรอบยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Re - Positioning)
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ยุทธศาสตร์ :
1) อุดมศึกษาเป็ นแหล่งพัฒนากาลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
2) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3) เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้
สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ
4) อุดมศึกษาเป็ น แหล่ งสนั บสนุนการสร้ างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่ านความร่ ว มมือกั บ
ภาคเอกชนและท้องถิ่น
5) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
6) ปรับ ระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ

1.7 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
พันธกิจ :
1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ :
1) การพัฒนาท้องถิ่น
2) การผลิตและพัฒนาครู
3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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1.8 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2563 – 2582)
วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาของชุมชนในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมีนวัตกรรมและ
ความยั่งยืน
พันธกิจ : ผลิตผลงานคุณภาพตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าประสงค์ :
1. ผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม
3. พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถดารงอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 2
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2.1 ประวัติความเป็นมา
จากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สู่การเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
วั น ที่ 1 มี น าคม พ.ศ. 2497 วิ ท ยาลั ย หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เป็ น สถานศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น ตาม
แนวความคิดเกี่ยวกับ “วิทยาลัยหมู่บ้าน” ของประเทศตุรกี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูใน
ชนบท โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษา เมื่อสาเร็จให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน, เพื่อปลูกผัง
นักศึกษาครูให้รักอาชีพครู , เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคม และเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ท้องถิ่นใกล้เคียง ในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตร 5 ปี รับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศ ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน
หลักสูตร 2 ปี ได้รับวุฒิบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และวุฒิบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาการ (อคป.) โดยความร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานผู้ใช้ครู
ปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนปริญญาตรี 4 ปี ได้รับวุฒิปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต
ปี พ.ศ. 2528 เปิดสอนอนุปริญญาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
เรียน 2 ปี งดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และโครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาการ (อคป.) และเปิดสอนโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)
ปี พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครู 4 แห่ง ภูมิภาคตะวันตก รวมกลุ่มเรียกว่า “สหวิทยาลัยทวารวดี”
ปี พ.ศ. 2530 เปิดสอนโครงการคุรุทายาทสายมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน ที่ 14 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2535 ด้ ว ยวิท ยาลั ย ครู เป็ นถาบั นการศึก ษาและวิ จัย ผลิ ตบั ณฑิ ตใน
สาขาวิชาต่าง ๆ คือ ครุศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต แต่บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าผู้ที่จบ
การศึกษาต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้น ส่งผลทาให้สาขาอื่นขาดโอกาสในการมีงานทา และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน
ราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อยู่ในวงรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ทรงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1
ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลทาให้ “สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” เปลี่ยนสภาพ
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ย้ายสังกัดจาก กระทรวงศึกษาธิการ เป็น กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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ผูผู้ ้
ออาา
นน
วยวย
กากา
รร
กก
ององ
งางา
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หัวหน้างาน
งา

รองคณบดี / รอง ผอ.วิทยาลัย
งา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

หัวหน้างาน
งา

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
งา

รองผู้อานวยการสานัก / สถาบัน
งา

ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน
งา

ผู้ช่วยอธิการบดี
งา

รอรอ
งง
คค
ณณ
ะะ
บบ
ดีดี//
ผผ
อ.อ.

หัวหน้างาน
งา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย
งา

รอ
รอ
งง
ผูผู้ ้
ออาา
นน
วย
วย
กา
กา
รร
สสาา

คณบดี / ผอ.วิทยาลัย
งา

รองอธิการบดี

รอรอ
รอ
รอ งง
งงอธิอธิ
อธิอธิกากา
กาการบรบ
รบรบ

ผู้อานวยการกอง
งา

อธิการบดี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
งา
คณะกรรมการสภาวิชาการ
งา

ผูผู้ ้
ช่ช่วว
ยย
อธิอธิ
กากา
รบ
รบ

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
งา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
งา
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
งา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
งา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
งา
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
งา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2.2 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กองพัฒนานักศึกษา
- งานบริหารทั่วไป
- งานกิจการนักศึกษา
- งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
- งานหอพักนักศึกษา

กองนโยบายและแผน
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
- งานประกันคุณภาพารศึกษา

สานักงานผู้อานวยการ
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานวิทยบริการ
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนรู้

กองกลาง
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริหารบุคคล
- งานบริการารศึกษา - งานบริการการศึกษา
- งานวินัยและนิติการ
- งานพัฒนาวิชาชีพครู - ศูนย์ภาษา และ
- งานบริหารพัสดุ
- โรงเรียนสาธิตนุบาล ความสัมพันธ์ระหว่าง
- งานยานพาหนะ
- *โรงเรียนสาธิตแห่ง ประเทศ
- งานกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ศูนย์พัฒนาท้องถิ่น
- งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ หมู่บา้ นจอมบึง
ด้วยศาสตร์พระราชา
และความปลอดภัย
-ศูนย์มาราธอนศึกษา และโครงการระราชดาริ
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร
- งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมือง
ราชบุรี
สานักวิทยบริการและ
- งานเลขานุการกิจและกิจการ
พิเศษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานอธิการบดี

สานักงานผู้อานวยการ
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานอนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานวิจยั และพัฒนา

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สานักงานคณบดี
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริการการศึกษา
- สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
- ศูนย์บริหารจัดการ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
และการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา

คณะวิทยาการ
จัดการ

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
*วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย

สานักงานผู้อานวยการ
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริการการศึกษาและ
วิชาการ
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สานักงานผู้อานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- งานฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ
- ศูนย์วิจยั เพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่

* โครงสร้างหน่วยงานภายในกากับ

Active Learning

สานักงานคณบดี
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริการการศึกษา
- งานบริหารหลักสูตร
- ศูนย์การจัดการเรียนรู้

*บัณฑิต
วิทยาลัย

สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริการารศึกษา - งานบริการการศึกษา
- โครงการจัดตั้งสานัก
- งานบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
และแพทย์ทางเลือก

*คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สานักงานคณบดี
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริการการศึกษา
- งานศูนย์วิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
/คลินิกเทคโนโลยี
- งานบริการและ
ถ่ายทอด เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2.4 ข้อมูลคณะ/วิทยาลัยและหลักสูตร
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีหน่ วยงานจัดการศึกษา 5 คณะและ 2 วิทยาลั ย คือ คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และบัณฑิตวิทยาลัย
1) เปิดสอนระดับปริญญาตรี จานวน 11 หลักสูตร 37 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 15 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
5 สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
3 สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 สาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1 สาขาวิชา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1 สาขาวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
1 สาขาวิชา
2) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชาดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
3) เปิดสอนระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 3 สาขาวิชา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
1 สาขาวิชา
4) เปิดสอนระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขาวิชา
รายละเอียด ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร
ระดับ
ครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มนุษยศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาตรี
มวยไทยศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี
และการแพทย์ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
ปริญญาตรี
แผนไทย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ปริญญาโท

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นวัตกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
วิชาชีพครู
ดนตรีศึกษา
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
การแพทย์แผนไทย
สาธารณสุขศาสตร์
มวยไทยศึกษา
มวยไทย
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คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
และเทคโนโลยี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
การตลาด
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
การท่องเที่ยวและบริการ
การบัญชี
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สัตวศาสตร์
วิทยาการเคมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(ที่มา : คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562)

2.5 ข้อมูลนักศึกษา
2.5.1 ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559 – 2561 จาแนกตามคณะ
คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น

1,217
1,905
1,809
671
671
6,032

388
122
238
40
788

รวม

1,217
2,293
1,931
909
909
6,820

จานวนนักศึกษา (คน)
ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

1,017
1,699
1,364
661
289
405
5,435

407
29
219
106
29
790

รวม

1,017
2,106
1,393
880
395
434
6,225

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

889
1,546
1,208
636
296
362
4,937

378
29
186
117
28
738
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รวม

889
1924
1,237
822
413
390
5,675

2.5.1 ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 – 2561 จาแนกตามคณะ
คณะ/วิทยาลัย

จานวนนักศึกษา (คน)
ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559
ป.บัณฑิต ป.โท

คณะครุศาสตร์
154
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิ ท ยาลั ย มวยไทยศึ ก ษา และการแพทย์แผนไทย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น
154

ป.เอก

รวม ป.บัณฑิต ป.โท

ป.เอก

ปีการศึกษา 2561

รวม ป.บัณฑิต ป.โท

ป.เอก

รวม

322
64

-

476
64

343
-

138
16

-

481
16

193
-

108
9

-

301
9

85
-

-

85
-

-

28
6

19

28
25

-

19
-

-

19
-

471

-

625

343

188

19

550

- 193 136

11
11

11
340

2.6 ข้อมูลบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 470 คน จาแนกเป็นสายวิชาการ จานวน 259
คน และสายสนับสนุน จานวน 211 คน (ข้อมูลจากสารสนเทศบุคลากร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62)
2.6.1 ภาพรวมข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รวมรวมทั้งสิ้น

บุคลากร
สายวิชาการ
70
145
39
5
259

บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
10
115

รวม
80
260
39
5
22
14
50
470

22
14
50
211

2.6.2 ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี
1
2
1
1
3
8

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
34
14
44
13
38
25
23
13
15
12
14
6
168
83
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รวม
49
59
64
36
28
23
259

2.6.3 ข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
รวมทั้งสิ้น

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
37
12
44
13
2
52
10
2
22
14
20
8
22
1
197
58
4

รวม
49
59
64
36
28
23
259
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2.7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยฯมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การฝึ ก
ประสบการณ์ด้านการทางานอย่างมีคุณภาพและเป็นการ
เพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาอันสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ ‘ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน’
2. คณาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาด้วยความเมตตา ทาให้นักศึกษามีขวัญกาลังใจใน
การศึกษาหาความรู้ เอื้อต่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของสังคม
3.มหาวิทยาลัยมีนโยบายเน้นย้าให้ทุกภาคส่วนยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
4. มหาวิทยาลัยฯมีหลักสูตร สาขามวยไทยศึกษาและ
พลศึ ก ษา เป็ น การช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมไทย และสามารถประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่รู้จักได้อีกทางหนึ่ง
5. มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนางาน
วิจัย โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์
ให้แก่ คณาจารย์และบุคลากร

จุดอ่อน
1. บริเวณสถานที่ตั้งมีลิงจานวนมากอาศัยอยู่ มัก
สร้างความรบกวน และความเสียหาย
2. ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
คอมพิ ว เตอร์ ข องนั ก ศึ ก ษา ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. นักศึกษาบางส่ ว นมาจากครอบครั ว ที่มีปัญหา
ด้ า นเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลต่ อ ความพร้ อ มในการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา

ปัจจัยภายนอก
โอกาส
อุปสรรค
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สนับสนุนการปฏิรูปทุกภาค
1. ค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน/
ส่วนให้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เยาวชน เปลี่ยนแปลงไป
2. ภาครั ฐ ให้ ค วามสนใจการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
2. จ านวนประชากรในวั ย เรี ย นมี จ านวนลดลง
ประเทศ โดยเฉพาะ ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
3. ในหลวง รั ช กาลที่ 10
ทรงมี ค วามห่ ว งใย มหาวิทยาลัยลดลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงมีพระประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมี
การเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะงานพัฒนา
สังคม/ท้องถิ่น และงานผลิตและพัฒนาครู
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565 )
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ฉบั บ นี้ เป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ ในมาตรา 7 ความว่า “ ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ” และ มาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560- 2579 4) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 5) แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 6) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) และ 7) ยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2567)
สาระสาคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดมีดังนี้

3.1 ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.2 ปณิธาน (Determination)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่นาไปสู่วิถีชีวิต
ชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้
สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิดมโนธรรม
สานึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลายและ
เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งในการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอื่นๆ ให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นผู้นาทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลย
ภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อ ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
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9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความสานึก
ต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม

3.3 อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
ใฝ่ดี หมายถึง เป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีความรักในเพื่อน
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน มีงานทา มีอาชีพ

3.4 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นที่
ภาคตะวันตก
โดยคาสาคัญมีความหมายดังนี้ ภูมิปัญญาตะวันออก หมายถึง ดูแล น้า ป่า ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจเพียง
โครงการตามแนวพระราชดาริ (สีน้าเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีความ
อบอุ่น (สีเขียว), ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์(สีเหลือง) : ตามปรัชญาในพ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
1. ครูพันธุ์บึง 2. มวยไทยศึกษา 3. มาราธอนศึกษา

3.5 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม
และภูมิปัญญาไทย ใน ปี พ.ศ. 2565

3.6 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู
และสืบสานโครงการพระราชดาริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.7 เป้าประสงค์ (Goal)
1. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีสมรรถนะสูง รวมถึง
การพัฒนาครูประจาการให้มีคุณภาพ
3. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ที่ดีงาม สามารถประกอบ
อาชีพได้เมื่อสาเร็จการศึกษา

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
2563 2564
2565
G : 1-1 ยกระดับ KPI : 1 มีฐานข้อมูลของ
15
20
25
คุณภาพชีวิตชุมชน พื้นทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ตาบล ตาบล
ตาบล
จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา
KPI : 2 จานวนหมู่บ้าน/
50
55
60
โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยฯ หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/
ดาเนินโครงการตาม
20
25
30
แผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
จังหวัดราชบุรี
KPI : 3 จานวนโครงการ
15
20
25
พัฒนาท้องถิ่น ด้าน
โครงการ โครงการ โครงการ
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
KPI : 4 จานวน
5
10
15
ผู้ประกอบการใหม่และหรือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
มหาลัย
KPI : 5 อัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ของรายได้ครัวเรือนใน
5
10
15
พื้นที่การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
KPI : 6 จานวนผู้เข้าร่วม 1,000 1,500 2,000
โครงการน้อมนาพระรา
คน
คน
คน
โชบายด้านการศึกษา ใน
พื้นที่จังหวัดราชบุรี
KPI : 7 จานวนผู้เข้ารับ
100
150
200
การถ่ายทอดความรู้และ
คน
คน
คน
เรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
KPI : 8 อัตราการอ่านออก ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เขียนได้ของจานวนนักเรียน 60
65
70
กลุ่มเป้าหมายระดับ
ประถมศึกษา พื้นที่จังหวัด
ราชบุรี

กลยุทธ์
S1 : พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

S2 : พัฒนาท้องถิ่นโดย
การบูรณาการการ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและ/หรืองานวิจัย

โครงการ
1. โครงการสร้าง
ระบบและกลไกเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. โครงการจัดทา
ฐานข้อมูล เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของจังหวัด
ราชบุรีและสมุทรสงคราม
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ให้บริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
4. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. โครงการยกระดับ
รายได้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับคนในชุมชน
ด้านสังคม
6.โครงการส่งเสริม
ความรักสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
7. โครงการส่งเสริม
สุขภาวะชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ด้านการศึกษา
9. โครงการคลินิก
เทคโนโลยี
10. โครงการสนับสนุน
DLTV เพื่อแก้ปัญหา
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

KPI : 9 จานวนภาคี
เครือข่าย ที่ร่วมดาเนินการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัย
KPI : 10 จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการในแหล่ง
เรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 2564
2565

กลยุทธ์

โครงการ

ขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก
11. โครงการยกระดับ
การเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียน และทักษะ
การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ของนักเรียน
ในจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดสมุทรสงคราม
12. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
13. โครงการ
อุดมศึกษาพี่เลีย้ ง
14. โครงการพัฒนา
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้
โรงเรียนขนาดเล็ก หรือ
โรงเรียนด้อยโอกาส ใน
ท้องถิ่น
15. โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
: โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน,
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น,
โครงการกองทุนการศึกษา
10
15
20
S3 : สร้างการมี
16. โครงการ
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย ส่วนรวมแบบพหุภาคีใน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การดาเนินโครงการ
ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เป้าหมาย
ยั่งยืน
5
8
10
S4 : อนุรักษ์ สืบสาน
17.โครงการที่
โครงการ โครงการ โครงการ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา ดาเนินการในแหล่ง
และทานุบารุง
เรียนรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปญ
ั ญา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 2-1 บัณฑิตครู
ของมหาวิทยาลัย
มีอัตลักษณ์และ
สมรรถนะเป็นเลิศ
เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2563 2564
2565
KPI : 1 ร้อยละความสามารถ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S1 : พัฒนากระบวนการ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
10
15
20
ผลิตบัณฑิตครูให้มีความ
เฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตร
เข้มแข็ง
ครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
S2 : พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ทางความ สามารถทาง
ให้เป็นสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษ TOEIC 400
ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่ง
/CEFR ระดับ B1 หรือ
เรียนรูด้ ้านการฝึก
เทียบเท่ากับมาตรฐานที่
ประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยกาหนด
KPI : 2 ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ครูที่ จบจากมหาวิทยาลัย 80
80
80
ราชภัฏที่สอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ภายในเวลา 1 ปี
KPI : 3 สัดส่วนบัณฑิตครู ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ที่ได้รับการบรรจุเข้า
20
25
30
ทางานในภูมิภาค
ตัวชี้วัด

โครงการ
1.โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ
การให้ความรู้และการ
แก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และภาษา
2. โครงการส่งเสริม
ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาสู่
ความเป็นเลิศ
- ส่งเสริมศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศ/
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การจัดการเรียน
เรียนรู้แบบ META
Active learning
- การจัดการเรียนรู้
ตามแนว STEM Education

3. โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการและ
การวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
40
S3 : ยกระดับสมรรถนะ 4. โครงการพัฒนา
ผลงาน นักศึกษาอาจารย์ผู้สอน สมรรถนะด้านงานวิจยั
หลักสูตรครุศาสตร
ให้แก่นักศึกษาและ
บัณฑิตให้มีความเป็นมือ อาจารย์ผู้สอน
อาชีพ

KPI : 4 ผลงานการวิจัย
20
30
เฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ ผลงาน ผลงาน
ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตและพัฒนาครู
เพิ่มขึ้น
G : 2-2 บัณฑิตครู KPI : 5 จานวนหลักสูตรที่ 15
15
15
ของมหาวิทยาลัย ได้รับการปรับปรุงให้เป็น หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
สามารถถ่ายทอด หลักสูตรอิงสมรรถนะ
หรือบ่มเพาะ
หลักสูตรแบบประสม
คุณลักษณะ 4
(Hybrid) กระบวนการผลิต
ประการ
หรือกระบวนการบ่มเพาะ
นักศึกษาวิชาชีพครู

S4 : ยกระดับหลักสูตรอิง
สมรรถนะให้มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พร้อมด้วยคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาและคุณลักษณะ
ครูศตวรรษที่ 21 ด้วย
School Integrated
Learning และสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

5. โครงการปรับปรุง
หลักสูตรวิชาชีพครูให้
เป็นหลักสูตรอิง
สมรรถนะ ที่มีอัต
ลักษณ์และสมรรถนะ
เป็นเลิศ
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

G : 2-3 ครูที่
สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย
ได้รับการเสริม
สมรรถนะเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 2564
2565
KPI : 6 ผลการประเมิน
ระดับ ระดับ
ระดับ
สมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ดี
ดี
ดีมาก
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัด

KPI :7 จานวนโครงการที่
นักศึกษาที่สาเร็จจาก
มหาวิทยาลัยได้รับการ
Reskill/upskill

2

2

2

KPI : 8 มี Platform เพื่อ
สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้า
สู่วิชาชีพ

1

1

1

กลยุทธ์

โครงการ

S5 : ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิต
กระบวนการบ่มเพาะ
นักศึกษาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ

6. โครงการพัฒนา
โรงเรียนเครือข่ายร่วม
พัฒนานักศึกษาวิชาชีพ
ครู (SIL) ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
7. โครงการวิจัยและ
พัฒนา MCRU Model

S6 : ยกระดับสมรรถนะ
ครูประจาการที่จบ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
บ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้
สอดรับกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
S7 : สร้างเครือข่าย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้กับ
บัณฑิตครูจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้า
สู่วิชาชีพ
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(รูปแบบการผลิตและพัฒนา
ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง)

8. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามพระรา
โชบายด้านการศึกษา
แก่อาจารย์ผสู้ อน
นักศึกษาสาขาวิฃาชีพครู
9. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู
และคุณลักษณะ 4 ประการ
10. โครงการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู
และคุณลักษณะ 4 ประการ
11. โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูประจาการ
12. โครงการบริการ
วิชาการบัณฑิตวิชาชีพ
ครูด้วยหลักสูตรระยะ
สั้น (Short Course)
13. โครงการจัดทา
Platform เครือข่าย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างบัณฑิตครูจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เข้าสู่วิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 3-1 มีหลักสูตร
ใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ทันสมัย
และหลักสูตรระยะ
สั้นที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
และตอบสนอง
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563 2564
2565
1
2
3

KPI : 1 จานวนของการ
ดาเนินการสร้างหลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ที่ทันสมัยมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ของกระทรวง
(มีการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑิตด้าน
Soft Skills และCritical
Thinking (21st Century)

กลยุทธ์

S1: ขับเคลื่อน ผลักดันให้
ประธานสาขาวิชา และ
คณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชาให้ดาเนินการ
สร้างหลักสูตรใหม่ หรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่
ทันสมัยให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงและ
ตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
KPI : 2 จานวนหลักสูตร
7
9
10
S2 : สารวจความ
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร ต้องการของบุคคลและ
ระยะสั้นที่มีคณ
ุ ภาพ
ตอบสนองความต้องการ
หน่วยงานเพื่อนามาสร้าง
ของกลุ่มบุคคล และ
หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
หน่วยงานต่าง ๆ
ตรงกับความต้องการ
G : 3-2 อาจารย์ KPI : 3 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S3 : พัฒนาอาจารย์และ
จัดการเรียนรู้แบบ ผู้สอนทั้งมหาวิทยาลัย
80
90
95
เสริมทักษะการจัดการ
Meta Active
จัดการเรียนรู้แบบ Meta
เรียนรู้แบบ Meta
Learning เพื่อ
Active Learning
Active Learning
ยกระดับการศึกษา KPI : 4 จานวนชุมชนแห่ง
8
9
10
S4 : กากับติดตามให้
การเรียนรู้ (PLC) ที่มี
ชุมชน ชุมชน ชุมชน สาขาวิชาและคณะ
คุณภาพภายใน
รายงานผล PLC เสนอ
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
KPI : 5 จานวนอาจารย์ที่
20
30
40
S5 : ตั้งคณะกรรมการ
สอนแบบ Meta Active
คน
คน
คน
ของคณะพิจารณา
Learning ดีเด่น
คัดเลือกอาจารย์ผู้สอน
แบบ Meta Active
Learning ดีเด่น
KPI : 6 จานวนแนว
1
2
3
S6 : กระตุ้นให้ทุก
ปฏิบัติงานที่ดีในการ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน สาขาวิชาและทุกคณะมี
จัดการเรียนรู้ แบบ Meta
แนวปฏิบัติที่ดีในการ
Active Learning
จัดการเรียนรู้แบบ Meta
Active Learning
G : 3-3 แหล่ง
KPI : 7 จานวนแหล่ง
10
15
20
S7 : พัฒนาโครงการแหล่ง
เรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการ เรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้ แหล่ง แหล่ง
แหล่ง เรียนรู้ทั้งภายในและนอก
เรียนรูต้ ลอดชีวิตทั้ง ตลอดชีวิตทั้งภายในและ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ภายในและภายนอก ภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้รับการพิจารณาจัดสรร
มหาวิทยาลัย
งบประมาณ

โครงการ
1. โครงการดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตรปรับปรุง
ที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลง
และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น
และประเทศชาติ

2. โครงการสร้าง
หลักสูตรระยะสั้นที่
ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
(credit bank)
3. โครงการพัฒนา
อาจารย์ให้มีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้แบบ
Meta Active Learning
4. โครงการพัฒนาวง
PLC ให้มีคุณภาพ
5. โครงการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย์ผู้สอน
แบบ Meta Active
Learning ดีเด่น
6. โครงการคัดเลือก
แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการเรียนรู้แบบ
Meta Active
Learning
7. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ
พ.ศ.
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
2563 2564
2565
G : 3-4 บัณฑิตนัก KPI : 8 ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S8 : กาหนดให้กอง
ปฏิบัติที่มีอัต
นักศึกษาที่มีคุณลักษณะ
80
85
95 พัฒนานักศึกษา หรือ
ลักษณ์ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
คณะ หรือสาขาวิชา
งาน
พัฒนานักศึกษาทั้งด้าน
KPI : 9 ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิชาการและด้านกิจกรรม
(ปริญญาตรี) ที่ได้งานทา
80
85
95 ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามี
หรือประกอบอาชีพอิสระ
คุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้
งาน
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

KPI : 10 ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
ความสามารถด้านการใช้
10
15
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทางความ สามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC 400
/CEFR ระดับ B1 หรือ
เทียบเท่ากับมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

โครงการ

8. โครงการพัฒนา
นักศึกษาของ
กองพัฒนานักศึกษา
หรือของคณะ หรือ
ของสาขาวิชา
9. โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาให้
สอดรับกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
10.โครงการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้
แบบ wil
11. โครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถานประกอบการ
เพื่อส่งเสริมการมีงาน
ทาของนักศึกษา
ร้อยละ S9 : สร้างบรรยากาศการ 12. โครงการพัฒนา
20 เรียนรู้ภาษาอังกฤษและ ทักษะ ความรู้
อบรมทักษะ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษให้
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่1 นักศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G : 4-1 มหาวิทยาลัย
มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
และคล่องตัวโดย
มุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาล พร้อมเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ

ตัวชี้วัด
KPI 1 : จานวนฐานข้อมูล
เพื่อบริหารจัดการในการ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
KPI 2 : ร้อยละความสาเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
KPI 3 : ระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
KPI 4 : ระดับผลการ
ประเมินตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
KPI 5 : ระดับผลการ
ประเมินระบบดูแลนักศึกษา
KPI 6 : ร้อยละของอาจารย์
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563 2564
2565
1
2
3
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
ร้อยละ ร้อยละ
50
100

-

ระดับ
ดี

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดี

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ ระดับ
ดี
ดีมาก
ร้อยละ ร้อยละ
30
35

ระดับ
ดีมาก
ร้อยละ
40

กลยุทธ์

โครงการ

S1 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และมีธรรมา
ภิบาล

1. โครงการพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT
2. โครงการปรับ/ลด/
เพิ่ม ภาระงานให้สอด
รับกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
5. โครงการพัฒนาฐาน
ข้อมูลตามพันธกิจหลัก
6. โครงการจัดทา
สารสนเทศศิษย์เก่า
เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและ
กิจกรรมสัมพันธ์
7. โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาลและกากับ
ติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
8. โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการประเมิน
ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9. โครงการสารวจ
ความคิดเห็น/ความพึง
พอใจของประชาชน/
ผู้รับบริการที่มตี ่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
10. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลนักศึกษา
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

G : 4-2 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทลั

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ
พ.ศ.
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
2563 2564
2565
KPI 7 : ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ S2 : พัฒนา
ของการดาเนินการจัดทาข้อ 20
40
60
มหาวิทยาลัยสู่การ
กฎหมายสู่การเป็น
เป็นมหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กากับของรัฐ
KPI 8 : จานวน e-content 10
20
20
S3 : พัฒนาระบบ
โมดูล โมดูล
โมดูล จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพ

G : 4-3 มหาวิทยาลัยฯ KPI 9 : จานวนอาจารย์
ได้รับการยอมรับ
และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่
ระดับชาติหรือ
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ ด้านการ นานาชาติ
เป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อท้องถิ่น

10
คน

KPI 10 : ร้อยละ account ร้อยละ ร้อยละ
ของอาจารย์ใน Google
40
80
Scholar

S4 : ส่งเสริมบุคลากรที่
เป็นคนดีและคนเก่งให้
พัฒนาและแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่
ร้อยละ S5 : ส่งเสริมสนับสนุน
90
การมี account ใน
Google Scholar

KPI 11 : จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศ

20
เครือ
ข่าย

10
เครือ
ข่าย

15
คน

15
เครือ
ข่าย

20
คน

S6 : สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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โครงการ
11. โครงการจัดทาข้อ
กฎหมายสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ
12. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
โดยดิจิทัล
13. โครงการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
MCRU MOOC
14. โครงการส่งเสริม ผู้
ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
15. โครงการอบรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และการเขียน
Business Canvas
16. โครงการอบรม
การสร้าง Account
ใน Google Scholar
ให้กับคณาจารย์
17. โครงการความ
ร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศ
18. โครงการสารวจ
การรับรู้ข่าวสาร ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
G: 5-1 สร้างองค์
ความรู้และผลิต
นวัตกรรม รวมทั้งใช้
การวิจัยเป็นฐานใน
การพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2563
2564
2565
KPI 1 : จานวนผลงานวิจยั
50
60
70
S1 : ส่งเสริมและ
และนวัตกรรมเพื่อ
โครงการ โครงการ โครงการ สนับสนุนการทา วิจัย
พัฒนาการเรียนการสอน
และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค
ตอบสนองและแก้ไข
และประเทศ
ปัญหาของการเรียนการ
(ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
สอน ชุมชนท้องถิ่น
ต่อความต้องการ
ภูมิภาคและประเทศ
แก้ปัญหา และพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น /ยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน/สร้างองค์
ความรู้เรื่องการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
ระดับอุดมศึกษา/
นวัตกรรมที่พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้รองรับ
ศตวรรษที่ 21)
KPI 2 : จานวน
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
งบประมาณวิจัยที่ได้รับ
6
7
8
การสนับสนุนจากแหล่งทุน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ภายนอก
ตัวชี้วัด

KPI 3 : จานวนการเพิ่มขึ้น ร้อยละ
ของนักวิจัยรุ่นใหม่เชิงพื้นที่ 5

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

KPI 4 : จานวนโครงการ
8
10
12
วิจัยที่บูรณาการกับการ โครงการ โครงการ โครงการ
ให้บริการวิชาการสู่สังคม
KPI 5 : จานวนรายได้จาก 600,000 700,000 800,000
การให้บริการวิชาการด้าน บาท
บาท
บาท
การวิจัย
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
KPI 6 : จานวนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

140
เรื่อง

160
เรื่อง

180
เรื่อง

โครงการ
1. โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน การ
ทาวิจัยเชิงพื้นที่
2. โครงการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่นจากพื้นที่และ
ส่วนราชการในจังหวัด
ราชบุรีและ
สมุทรสงคราม
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
การทาวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม(Participatory
Action
Research:PAR)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
การทาวิจัยแบบ ABC R
for D (Area-Based
Collaborative
Research for
Development)
4. โครงการ 1 อาจารย์
1 งานวิจัย (พัฒนาการ
เรียนการสอน/พัฒนา
พื้นที่)
5. โครงการคลินิกวิจัย

S2 : ส่งเสริมและ
6. โครงการประชุม
สนับสนุนการเผยแพร่ วิชาการ ระดับชาติ/
ผลงานวิจัยและ
นานาชาติ
นวัตกรรมในรูปแบบ
7. โครงการสนับสนุน
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
2563
2564
2565
KPI 7 : จานวนการจด
10
12
14
ต่างๆ เพื่อการใช้
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ประโยชน์ในการ
ปัญญาประเภทอนุ
พัฒนาการเรียน การ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือสิ่ง
สอน ชุมชน ท้องถิ่น
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ภูมิภาค และประเทศ
KPI 8 : จานวนการใช้
2
4
6
ประโยชน์จากผลงานวิจยั โครงการ โครงการ โครงการ
หรือนวัตกรรมเชิงประจักษ์
หรือเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
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โครงการ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
8. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
และการขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทยและ
สิ่งประดิษฐ์ไทย
9. โครงการ
พัฒนาการผลิตพืช
เศรษฐกิจของจังหวัด
ราชบุรี

คาสาคัญ
คุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ
1. ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด–ชอบ สิ่งที่ชั่ว–ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม
ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ คือ ความรักในงานทาจนงานสาเร็จ มีงานทา ประกอบอาชีพสุจริต สามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ สานึกในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสทาหน้าที่ พลเมืองดี คือ “ เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” ด้วยความมีน้าใจและความเอื้ออาทร
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ งานวิจัย ตารา หนังสือ เอกสาร นิทรรศการถาวร ฐานข้อมูล สารสนเทศ สื่อ
ประสม เว็ปไซต์ สถานที่ งานวิชาการลักษณะอื่นๆ หรือกิจกรรมโครงการ
มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง การสร้าง
ระบบ รูปแบบ วิธีการ สื่อ ช่องทาง เพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างครูประจาการที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในช่องทางต่าง ๆทั้งระบบออนไลน์ (Online) และระบบออฟไลน์
(Offline)เพื่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC)
ผลงานการวิจั ยสาขาวิชาชีพครู หมายถึง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิ ตครู การพัฒ นาครู ซึ่งได้รั บ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารเฉพาะวิชาชีพครู หรือวารสาร ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิชาชีพครู ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการนาผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการผลิตหรือพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม
มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
(1) ภาษาแม่และภาษาสาคัญของโลก
(2) ศิลปะ
(3) คณิตศาสตร์
(4) การปกครองและหน้าที่พลเมือง
(5) เศรษฐศาสตร์
(6) วิทยาศาสตร์
(7) ภูมิศาสตร์
(8) ประวัติศาสตร์
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วย
(1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
(2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
(3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม (4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้
(5) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบด้วย
(1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
(3) การสื่อสารและการร่วมมือ
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media,and Technology Skills) ประกอบด้วย
(1) ความรู้ด้านสารสนเทศ (2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
(3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี
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จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง จริยธรรมของความเป็นครู ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่
1. ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
แกศิษยโดยความเสมอหนา
2. ครูตองอบรมสั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรูทักษะ และนิสัย ที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูตองประพฤติปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดีใหกับศิษย ทั้งกาย วาจา ใจ
4. ครูตองไมแสวงหาผลประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาทีต่ ามปกติ และไมใช
ศิษยกระทาการใด ๆ อันเปนการแสวงหาประโยชนใหแกตนเองโดยมิชอบ
5. ครูตองพัฒนาตนเอง ทั้งในดานวิชาชีพดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ
และ ภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การประเมินสมรรถนะ หมายความถึง การดาเนินการเพื่อชี้บ่งความรู้ ความสามารถของบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการทดสอบ การประเมินการสอบถาม หรือการดาเนินการ ในลักษณะใดๆ ซึ่งเป็นความ
คิดเห็นของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆโดยการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง
ฐานข้อมูล ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และพันธกิจอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล
การประมวลผล การรายงานและการนาเสนอข้อมูล ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่าง
ต่อเนื่อง
ระบบบริหารจัดการ หมายถึง ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการใช้
ระบบบริหารนั้นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยระบบย่อย คือ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing
System : TPS) ระบบจัดการรายงาน (ManagementReporting System : MRS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System : DSS) และระบบสารสนเทศสานักงาน (Office Information System : OIS) โดย
ครอบคลุมการบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ระบบ ดังนี้
1) ระบบบริการการศึกษา
2) ระบบการเงินและงบประมาณ
3) ระบบริหารงานบุคคล
4) ระบบบัญชีและทรัพย์สิน
5) ระบบเอกสาร งานสารบรรณ และระบบอื่น ๆ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีความเข้มแข็ง
มั่นคง และมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น
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