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ส่วนที่ 1 บทนา
 หลักการและกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์
 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
 สาระสาคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา
 สาระสาคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ 2561-2580)
 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
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ส่วนที่ 2 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราขภัฏหมู่บ้านจอทมบึง
 ข้อมูลคณะ/วิทยาลัยและหลักสูตร
 ข้อมูลนักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี (2563-2582)
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 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
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 เป้าประสงค์
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 4 แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติฯ
ภาคผนวก
 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าจอมบึง ที่ 0120/2562
35
 รายงานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น“(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
37
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี
 สรุปความคิดเห็นจากแบบแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
43
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี
 บันทึกข้อความ ที่ อว.0635.01(02)/33 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
45
เรื่อง เชิญประขมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระยะ 20 ปี

บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏน้ อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ขึ้น
และต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้นายุทธศาสตร์ดังกล่าว มาเป็นหลักในการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582) เพื่อให้ความสอดคล้องภายใต้บริบทและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก อันมีผลกระทบต่อการพัฒนาคนและการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ดาเนินการโดย
อาศัยการพิจารณาร่วมภายใต้กรอบแผนที่สาคัญ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 2) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3) แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
4) ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) และ 6) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563–2582)
ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ตามกระบวนการ ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา และทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี และคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562
2. เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2583)
ครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
3. เรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ โดยจัด ประชุมวิพากษ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582) เมื่อวันพุธที่ 31
กรกฎาคม 2562
4. กองนโยบายและแผนได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนประมวลรวมไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ และเสนอต่อที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม
2562 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
5. เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563–2583)
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและให้
ปรับแก้ยุทธศาสตร์ฯ ให้สมบูรณ์และนาเสนออีกครั้งหนึ่ง
6. เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563–2583)
ที่ปรับตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29
สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
7. เสนอยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563–2583) ฉบับสมบูรณ์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)
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แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582) ฉบับนี้
มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์, 13 ตัวชี้วัดหลัก, 18 กลยุทธ์ และ 17 โครงการหลัก สาระหลักมีดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาของชุมชนในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมีนวัตกรรมและความยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
ผลิตผลงานคุณภาพตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าประสงค์ (Goal)
เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในชุมชน 3 ช่วงวัย (วัยเรียน/วัยแรงงาน/วัยผู้สูงอายุ) ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
ภายในระยะเวลา 20 ปี
ปี พ.ศ. 2563 - 2567
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ปี พ.ศ. 2568 - 2572
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ปี พ.ศ. 2573 - 2577
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ปี พ.ศ. 2578 - 2582
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ตา่ งๆ ของแต่ละบุคคลทีส่ ั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถนา
สิ่งเหล่านีม้ ารวมกันและเกิดเป็นศักยภาพของบุคคล
การพัฒนาช่วงวัยเรียน หมายถึง พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะด้านภาษา
ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทสี่ อดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การพัฒนาศักยภาพวัยแรงงาน หมายถึง พัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับ ความสามารถ
เฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้าง
ความอยากรู้ ยกระดับตนเอง สร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ รวมถึงพัฒนาความรู้ความเข้าใจในทักษะทางการเงิน ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผูส้ ูงอายุ
รวมถึงการส่งเสริมการมีงานทาสาหรับผูส้ ูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
(3 ตัวชี้วัด : 4 กลยุทธ์ : 4 โครงการหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
(3 ตัวชี้วัด : 4 กลยุทธ์ : 4 โครงการหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
(3 ตัวชี้วัด : 5 กลยุทธ์ : 5 โครงการหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
(4 ตัวชี้วัด : 5 กลยุทธ์ : 4 โครงการหลัก)
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ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)

ส่วนที่1

บทนา

1.1 หลักการและกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 -2582) นี้
กาหนดขึ้นภายใต้บริบทและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาคน และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยดาเนินการภายใต้กรอบแผน 6 แผน ได้แก่ 1)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 4) ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และ 6) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579) 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) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
6) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

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

นาสู่ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตามยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ผลกระทบต่อ นักเรียน
นักศึกษา ผู้รับบริการและ
ชุมชนในท้องถิ่น

การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สานัก สถาบัน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)
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1.2 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 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)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒ นา
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
หลักการ :
1) น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการบนทาง
สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
2) คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศและระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพแข่งขันได้ ยั่งยืน
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
5) เพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการ ในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่ทาให้ภาครัฐ
มีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น
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 พัฒนา
กาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพั ฒนาประเทศ ได้กาหนด
สาระสาคัญไว้ 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 และร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
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 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
(ณ วันที่ 26 ส.ค. 62)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตกาลังคนด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
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 การงบประมาณการวิ จั ย และนวั ต กรรมอย างมี ประสิ ท ธิ ภ าพสอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรการวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ
2.1.2 สงเสริมการพัฒนานโยบาย/แผน/มาตรการและ ความรวมมือดาน ววน. ทั้งในประเทศและต
างประเทศ พรอมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการดาน ววน. ใหมีประสิทธิภาพ
2.1.3 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรู และสามารถนาไปใชประโยชน์
เป้าหมาย 2.2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ :
2.2.1 สงเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
เป้าหมาย 2.3 : การขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพัฒนาพื้นที่
เพื่อนวัตกรรม
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 สูผูประกอบการ เกษตรกร สังคม เพื่อพัฒนาและ
สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหเศรษฐกิจภายในประเทศ
3.1.2 สงเสริ มการวิจั ยและพัฒนา และการใชประโยชน จากเทคโนโลยีเพื่อสรางความมั่นคง ดาน
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3.1.3 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และรังสี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพและสรางสังคมแหงการเรียนรู
เป้าหมาย 4.1 : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนใหเปน high-skilled workforce ตามความตองการ
กลยุทธ์ :
4.1.1 สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพ กาลังคนอุดมศึกษาใหมีสมรรถนะสูง ที่สอดคลองกับความตอง
การของ 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
หมายเหตุ : ววน. หมายถึง วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
วทน. หมายถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.6 สาระสาคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ได้ถูกจัดทาขึ้น โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแค่พัฒ นาศักยภาพของคนใน
ประเทศเท่านั้น แต่มุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรทางด้านความคิดทั้งบุคลากร ความรู้
และเครื่องมือที่นาสมัย เพื่อการสร้างผลงานวิจัยใหม่ แนวคิดและองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศ ตลอดจนการสร้ างหลั ก สู ต รชั้ นน าที่ ส ามารถผลิ ตบุ คลากรที่ต อบสนอง
ตลาดแรงงานในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับระดับสากล ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศในภาพรวม และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี บนพื้นฐานของหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้
กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นาทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม
ความรู้ งานวิจัยที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว สร้างปัญญาให้สังคมไทย
และสั ง คมโลก ยกระดับ ศัก ยภาพทุ น มนุ ษย์ ใ ห้ เ ป็น ปั จจั ย เพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ยกระดับ ความเป็ น
นานาชาติ (Internationalization) ยกระดั บศั กยภาพวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจั ย และนวั ตกรรมให้ เป็ น
แรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ยุคโลกาภิวัฒน์
2) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม มาใช้เพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3) เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ครอบคลุมประชากรวัยเรียน วัยแรงงานและผู้สูงอายุให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อ ยโอกาส ให้
ความส าคัญกับ การพัฒ นาทักษะ และสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างงาน และการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถิ่น หรือภูมิลาเนาของตนเอง
4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยการกาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Re - Positioning)
ยุทธศาสตร์ :
1) อุดมศึกษาเป็ น แหล่ ง พัฒ นากาลั งคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
2) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3) เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้
สร้ างผลงานวิจั ย ค้น หาคาตอบที่จ ะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ
4) อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
และท้องถิ่น
5) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
6) ปรั บ ระบบโครงสร้ า งการตรวจสอบ การจั ด สรรงบประมาณ และการติ ด ตามรายงานผลที่ มี
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 มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นา
ชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)
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ยุทธศาสตร์ :
1) การพัฒนาท้องถิ่น
2) การผลิตและพัฒนาครู
3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ส่วนที่2

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 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบท
โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษา เมื่อสาเร็จให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน, เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครู
ให้รักอาชีพครู, เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสั งคม และเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง
ในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตร 5 ปี รับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร
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) และโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจาการ (อคป.) และเปิดสอนโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)
ปี พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครู 4 แห่ง ภูมิภาคตะวันตก รวมกลุ่มเรียกว่า “สหวิทยาลัยทวารวดี”
ปี พ.ศ. 2530 เปิดสอนโครงการคุรุทายาทสายมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน ที่ 14 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2535 ด้ ว ยวิท ยาลั ยครูเ ป็น สถาบัน การศึ กษาและวิ จัย ผลิ ต บัณ ฑิต ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ คือ ครุศาสตรบัณฑิต , วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณ ฑิต แต่บุคคลทั่วไปมักมีความเข้าใจว่า
ผู้ที่จบการศึกษาต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้น ส่งผลทาให้สาขาอื่นขาดโอกาสในการมีงานทา และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องและเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
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 ตอน
ที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลทาให้ “สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” เปลี่ยนสภาพเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ย้ า ยสั ง กั ด จาก
กระทรวงศึกษาธิการ เป็น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)
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ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

หัวหน้าสานักงานคณบดี

หัวหน้างาน

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการสานัก / สถาบัน

ผูผู้ ้
ออาา
นน
วยวย
กากา
รร
กก
ององ

รองคณบดี / รอง ผอ.วิทยาลัย

รอรอ
งง
คค
ณณ
ะะ
บบ
ดีดี//
ผผ

ผู้อานวยการกอง

ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน

รอรอ
รอ
รอ งง
งงอธิอธิ
อธิอธิกากา
กาการบรบ
รบรบ
คณบดี / ผอ.วิทยาลัย

รองอธิการบดี

อธิการบดี

คณะกรรมการสภาวิชาการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย

ผูผู้ ้
ช่ช่วว
ยย
อธิอธิ
กากา
รบ
รบ
รอ
รอ
งง
ผูผู้ ้
ออาา
นน
วย
วย
กา
กา
รร

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2.2 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะครุศาสตร์

กองพัฒนานักศึกษา
- งานบริหารทั่วไป
- งานกิจการนักศึกษา
- งานบริการและสวัสดิการศึกษา
- งานหอพักนักศึกษา
- งานสมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิ

กองนโยบายและแผน
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
- งานประกันคุณภาพารศึกษา

- งานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
- งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมือง
ราชบุรี
- งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

สานักงานอธิการบดี

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

คณะวิทยาการ
จัดการ

สานักงานผู้อานวยการ
สานักงานผู้อานวยการ
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานวิทยบริการ
- งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปะและวัฒนธรรม
- ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม - งานวิจยั และพัฒนาศิลปะและ
การเรียนรู้
วัฒนธรรม

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

*บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานผู้อานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- งานฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ
- ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)

* โครงสร้างหน่วยงานภายใน
กากับ

สานักงานผู้อานวยการ
สานักงานคณบดี
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริการการศึกษาและวิชาการ - งานบริการการศึกษา
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานบริหารหลักสูตร
- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการ
- ศูนย์การจัดการเรียนรู้ Active Learning
สอน หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

*วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
*คณะเทคโนโลยี
และการแพทย์แผนไทย
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สานักงานคณบดี
กองกลาง
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริการการศึกษา - งานบริการการศึกษา
- งานบริหารบุคคล
- งานบริการการศึกษา - งานบริการารศึกษา - งานบริการการศึกษา
- งานบริการการศึกษา
- งานวินัยและนิติการ - งานพัฒนาวิชาชีพครู - ศูนย์ภาษาและความ
- สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา - งานศูนย์วิทยาศาสตร์ - งานบริการด้าน
- โครงการจัดตั้งสานัก
- โรงเรียนสาธิตนุบาล
- งานบริหารพัสดุ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสู่ชุมชน
การแพทย์แผนไทย
- *โรงเรียนสาธิตแห่ง - ศูนย์พัฒนาท้องถิ่น
- งานยานพาหนะ
หมู่บ้านจอมบึง
/คลินิกเทคโนโลยี
และแพทย์ทางเลือก
- งานกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้วยศาสตร์พระราชา - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
- งานบริการและถ่ายทอด
- งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ หมู่บ้านจอมบึง
และโครงการระราชดาริ - ศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
-ศูนย์มาราธอนศึกษา
และความปลอดภัย
การจัดกิจกรรมพิเศษ
สู่ชุมชน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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2.4 ข้อมูลคณะ/วิทยาลัยและหลักสูตร
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานจัดการศึกษา 5 คณะและ 2 วิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 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 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
1 สาขาวิชา
3) เปิดสอนระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 3 สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (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
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ปริญญาโท
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
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สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นวัตกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
วิชาชีพครู
ดนตรีศึกษา
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
การแพทย์แผนไทย
สาธารณสุขศาสตร์

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)

คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
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
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

สาขาวิชา
มวยไทยศึกษา
มวยไทย
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

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)

รวม

889
1924
1,237
822
413
390
5,675
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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
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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

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

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)
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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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ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582)

ส่วนที่3

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582)

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับนี้ เป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ ในมาตรา 7 ความว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชี พชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 4) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และ
6) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สาระสาคัญประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดมีดังนี้

3.1 ปรัชญา (PHILOSOPHY)
สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.2 ปณิธาน (DETERMINATION)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่นาไปสู่
วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
แบบประชาสังคม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้
สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิดมโนธรรมสานึก
ที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลาย
และเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งใน
การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอื่น ๆ ให้ได้ทรัพยากร
มนุ ษย์ ที่ มีลั กษณะใฝ่ ดี ใฝ่ รู้ สู้ งาน มุ่ง มั่น สู่ ค วามเป็นเลิ ศและมี จิตวิญ ญาณในวิช าชีพ สามารถสนองตอบต่ อความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นผู้นาทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพ
ของระบบนิเวศในท้องถิ่น
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8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความสานึกต่อ
ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม

3.3 อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

3.5 วิสัยทัศน์ (VISION)

ใฝ่ดี หมายถึง เป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีความรัก
ในเพื่อน มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึก ษา ค้นคว้า หาความรู้
ตลอดเวลา มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน มีงานทา
มีอาชีพ

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาของชุมชนในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่
สังคมอย่างมีนวัตกรรมและความยั่งยืน

3.4 เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ตะวันออกบนพื้นที่ภาคตะวันตก
โดยคาสาคัญมีความหมายดังนี้ ภูมิปัญญา
ตะวันออก หมายถึง ดูแล น้า ป่า ระบบนิเวศน์
เศรษฐกิจเพียง โครงการตามแนวพระราชดาริ (สี
น้าเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
อยู่ ร่ ว มกั บ ธรรมชาติ มี ค วามอบอุ่ น (สี เ ขี ย ว),
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ชาติพันธุ์(สีเหลือง) : ตามปรัชญาในพ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
1. ครูพันธุ์บึง
2. มวยไทยศึกษา
3. มาราธอนศึกษา
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3.6 พันธกิจ (MISSION)
ผลิตผลงานคุณภาพตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

3.7 เป้าประสงค์ (GOAL)
เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในชุมชน 3 ช่วงวัย (วัยเรียน/วัยแรงงาน/
วัยผู้สูงอายุ) ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ภายในระยะเวลา 20 ปี
ปี 63-67
ปี 68-72
ปี 73-77
ปี 78-82
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUE))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
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การพัฒนาท้องถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

1

การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในเขต
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย (จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม) ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา

ตัวชี้วัดหลัก
1. จานวนองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
2. จานวนชุมชนในเขตพื้นที่
บริการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. จานวนโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมทางสังคม (Social Engagement)

กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย (จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม) ในการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Base Development) ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
3. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
4. บูรณาการ งานบริการวิชาการ ผ่านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement)
ผ่านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
4. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
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ยุทธศาสตร์

2

การผลิตและพัฒนาครู

เป้าหมาย
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็น
ที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. บั ณ ฑิ ต ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ส า ม า ร ถ ถ่ า ย ท อ ด ห รื อ บ่ ม เ พ า ะ
คุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดี
และถู ก ต้ อ ง/มี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คง
เข้มแข็ง/มีอาชีพ มีงานทา/เป็นพลเมืองดี
มี วิ นั ย ) ให้ ศิ ษ ย์ แ ต่ ล ะช่ ว งวั ย ได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์
3. ครูที่สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย ได้รับการเสริมสมรรถนะ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดหลัก

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษา
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูให้เป็นหลักสูตรอิง
สมรรถนะ ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ
3. โครงการวิจัยและพัฒนา MCRU Model (รูปแบบการผลิตและ
พัฒนาครูของมหาวิทยาลัย)
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการผลิตครูมืออาชีพ

1. ผลการประเมินสมรรถนะของ
บัณฑิตวิชาชีพครู ด้าน Soft Skill และ
Critical Thinking
2. ผลการประเมิ น ทั ก ษะของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ด้านภาษาอังกฤษ
และด้านดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล
3. ร้อยละของบัณฑิตวิชาชีพครูที่
สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา MCRU Model ให้มีกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีความเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับหลักสูตรอิงสมรรถนะให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระ
ราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 และตรงกับ
ความต้องการของประเทศ
3. พัฒนากลไกในการสนับสนุนกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษา
วิชาชีพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเพื่อผลิตครูมืออาชีพ

โครงการหลัก
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ยุทธศาสตร์

3

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเป็ น
เลิ ศ ในการสร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ
ประเทศผ่านการบูรณาการองค์ความรู้
และสร้างเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่
2 . บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภ า พ ต า ม
อัตลักษณ์ มีสมรรถนะและคุณลักษณะ
4 ประการ และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3 . อ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ

ตัวชี้วัดหลัก
1. ผลการประเมิ น สมรรถนะ
ของบั ณฑิต ด้าน Soft Skill และ
Critical Thinking
2. ผลการประเมิ น ทั ก ษะของ
นักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ และด้าน
ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
3. ผลงานของอาจารย์ แ ละ
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์
1. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลั กษณะ
การ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ (Timeline) ในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน
2. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ
3. สนับสนุนการผลิ ตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต
ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลั กษณะ
4 ประการ (มี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละถู ก ต้ อ ง มี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คงเข้ ม แข็ ง
มีอาชีพ มีงานทา และเป็นพลเมืองดี มีวินัย)
4. พัฒนาห้ องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ

โครงการหลัก
1. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็ นผู้ประกอบการรุ่ นใหม่
ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. โครงการจั ดการเรี ยนการสอนแบบบู รณาการกั บการท างาน
(Work Integrated Learning) และศาสตร์เชิงพื้นที่
3. โครงการบู รณาการองค์ ความรู้ สู่ น วั ตกรรมราชภั ฏ เพื่ อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
4. โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)
5. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ
Meta Active Learning
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ยุทธศาสตร์

4

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหาร
จัด การที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคล่ องตั ว
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล พร้อม
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การ
ยอมรั บ ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ด้ า น
การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

ตัวชี้วัดหลัก
1.ผลการจัดอันดับการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
อยู่ใน 10 อันดับแรก
2. ความส าเร็ จ ของการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. อั ต ราส่ ว นจ านวนผลงาน
วิ จั ย และองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวนผลงาน
ดั ง กล่ า วที่ ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
เป็นรูปธรรม
4. อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ /
นานาชาติ
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
อย่างเต็มที่
4. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญ
กั บ การบู ร ณาการเรี ย นการสอนกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการสร้ า ง
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
2. โครงการส่ ง เสริม การด าเนิน งานตามหลั กธรรมาภิบ าลและ
กากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
3. โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การบู ร ณาการงานตามพั น ธกิ จ
สัมพันธ์ (จัดการเรียนการสอน/วิจัย/ท้องถิ่น)
4. โครงการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
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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 สื่อประสม
เว็ปไซต์ สถานที่ งานวิชาการลักษณะอื่นๆ หรือกิจกรรมโครงการ
มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง การสร้างระบบ
รูปแบบ วิธีการ สื่อ ช่องทาง เพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างครูประจาการที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในช่องทางต่างๆ ทั้งระบบออนไลน์(Online) และระบบออฟไลน์ (Offline)เพื่อให้
เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC)
ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครู หมายถึง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู การพัฒนาครู ซึ่งได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารเฉพาะวิชาชีพครู หรือวารสาร ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิชาชีพครู ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือการนาผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการผลิตหรือพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม มีผลสัมฤทธิ์เชิง
ประจักษ์
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 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
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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
จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง จริยธรรมของความเป็นครู ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่
1. ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน แก
ศิษยโดยความเสมอหนา
2. ครูตองอบรมสั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรูทักษะ และนิสัย ที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูตองประพฤติปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดีใหกับศิษย ทั้งกาย วาจา ใจ
4. ครูตองไมแสวงหาผลประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใช
ศิษยกระทาการใด ๆ อันเปนการแสวงหาประโยชนใหแกตนเองโดยมิชอบ
5. ครูตองพัฒนาตนเอง ทั้งในดานวิชาชีพดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ
และ ภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การประเมินสมรรถนะ หมายความถึง การดาเนินการเพื่อชี้บ่งความรู้ ความสามารถของบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการทดสอบ การประเมินการสอบถาม หรือการดาเนินการ ในลักษณะใดๆ ซึ่งเป็นความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ โดยการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์ 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
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ระบบบริหารจัดการ หมายถึง ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการใช้
ระบบบริหารนั้นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยระบบย่อย คือ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing
System : TPS) ระบบจัดการรายงาน (ManagementReporting System : MRS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System : DSS) และระบบสารสนเทศสานักงาน (Office Information System : OIS) โดยครอบคลุม
การบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ระบบ ดังนี้
1) ระบบบริการการศึกษา
2) ระบบการเงินและงบประมาณ
3) ระบบริหารงานบุคคล
4) ระบบบัญชีและทรัพย์สิน
5) ระบบเอกสาร งานสารบรรณ และระบบอื่นๆ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีความเข้มแข็ง
มั่นคง และมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น
ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ของแต่ละบุคคลที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง และ
สามารถนาสิ่งเหล่านี้มารวมกันและเกิดเป็นศักยภาพของบุคคล
การพัฒนาช่วงวัยเรียน หมายถึง พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น การ
พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ เพื่อเสริมสร้างศั กยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของ
กลุ่มวัยเรียน รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การพั ฒ นาศั ก ยภาพวัย แรงงาน หมายถึง พั ฒ นาทัก ษะและสมรรถนะของคนในช่ ว งวั ย ท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพ
เพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้ ยกระดับตนเอง สร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ รวมถึงพัฒนา
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในทั ก ษะทางการเงิ น ตลอดจนส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาความรู้ แ รงงานฝี มื อ ให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมการมีงานทาสาหรับผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
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ส่วนที่4

แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582)
ไปสู่ การปฏิบั ติ หน่ ว ยงานสามารถน าประเด็ นแนวทางที่ส าคั ญภายใต้แต่ล ะยุทธศาสตร์ ดั งต่อไปนี้ มาใช้กาหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สาหรับดาเนินการได้

4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
1. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
4. จัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่(Area-Base Development) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
5. จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและทักษะทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการใหม่
8. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
9. จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
10. จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
11. ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
12. ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว (กีฬา /เกษตร/
วัฒนธรรม/สร้างสรรค์) โดยความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายจังหวั ดราชบุรีและสมุทรสงคราม รวมถึงพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาวะ ด้านมาราธอน มวย จักรยาน กีฬา เป็นต้น
13. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม
15. ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ของนักเรียนในจังหวัด
ราชบุรีและจัสมุทรสงคราม
16. ส่ งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โดยพัฒ นาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยใช้โ รงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ
Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community
17. พัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนด้อยโอกาส ในท้องถิ่น
18. ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ : โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน, โครงการบัณฑิตคืนถิ่น,
โครงการกองทุนการศึกษา
19. สนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
20. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
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4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
1. พัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ผู้สอน
2. จั ด ตั้ งศู น ย์ พั ฒ นาสมรรถนะนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พครู เ พื่ อ การให้ ค วามรู้ แ ละการแก้ ปั ญหาด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา
3. ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เช่น ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ/ ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการเรียนเรียนรู้แบบ Meta Active learning และการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM
Education
4. ผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด
5. จัดทาคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
7. ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูให้เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ หลักสูตรแบบประสม(Hybrid) กระบวนการผลิต
และกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อให้มีอัตลักษณ์ตามสมรรถนะสากล และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะ
ครูศตวรรษที่ 21
8. พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (SIL) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
9. วิจัยและพัฒนา MCRU Model (รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
10. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสาขาวิฃาชีพครู
11. เสริมสร้างสมรรถนะและประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ
4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และเป็นพลเมืองดี มีวินัย)
12. พัฒนาสมรรถนะครูประจาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
13. จัดทา Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าสู่วิชาชีพ
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4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
2. ปรับ ปรุ งและพัฒ นาหลั กสู ตรใหม่ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นา
ประเทศ
3. พัฒนาระบบการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)
4. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้
5. เสริมสร้างสมรรถนะและประเมินสมรรถนะ ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และเป็นพลเมืองดี
มีวินัย)
6. บ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
7. ผลิตบัณฑิตด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติ
8. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning) และศาสตร์เชิงพื้นที่
9.ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
10.บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
11.สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
12.สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม
13.พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning
14.สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น Talent Mobility,ภาษาต่างประเทศ
15.พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ PLC
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4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประเมิน/งานพัฒนา/งานวินัยและนิติการ/สวัสดิการ/
วัฒนธรรมองค์กร)
- พัฒนาระบบบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เหตุผล/พอประมาณ/ภูมิคุ้มกันที่
ดี)+ความรู้คู่คุณธรรม
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (การศึกษา/สารบรรณ)
2. สานสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (นักศึกษา/บุคลากร/ศิษย์เก่า/งบประมาณ 3 มิติ/วิจัย)
4. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและกากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
5. สนับสนุนส่งเสริมการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. สารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
8. ส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
9. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานตามพันธกิจสัมพันธ์ (จัดการเรียนการสอน/วิจัย/ท้องถิ่น)
10.สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
11.สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
13.จัดทา “ราชภัฏโพลล์”
14.พัฒนาระบบดูแลนักศึกษา
15.พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
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