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บทสรุปผูบ้รหิาร 

 
 แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) กําหนดข้ึนภายใต้บริบทและ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก อันมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาคน และพัฒนาท้องถ่ิน สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินภายใต้กรอบแผน 2 แผน ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 ในการจัดทําแผนกลยุทธ์คร้ังน้ี สํานักงานอธิการบดีให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยเร่ิมตั้งแต่
คณะทํางาน เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือดําเนินการตาม
กระบวนการ ดังน้ี 

1) คณะทํางานจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 และประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สํานักอธิการบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560   

3) นําเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ในวันที่ 25 มกราคม 2561 

4) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท 
แอนด์สปา อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

จากกระบวนการจัดทําแผนดังกล่าวข้างต้น คณะทํางานได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วนประมวลรวมไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 
 แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับน้ี มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ ์
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1. บริบทของสํานักงานอธิการบดี 
 

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและ
โครงสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการดําเนินการและการบริหารงาน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก  
ประกอบด้วย สํานักงานอธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะครุศาสตร์ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ส่วนสํานักงาน
อธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดําเนินไปได้ด้วยดี 
ต่อมามีการปรับเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
สํานักงานอธิการได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นสํานักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ  

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งสํานักงานอธิการบดี ยังคงเป็นหน่วยงานหน่ึงในโครงสร้างของ
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ได้รับการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกอง
พัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีทางด้านบริหารจัดการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติ
ได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2547 และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

สํานักงานอธิการบดีมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินสนับสนุนพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้สํานักงานอธิการบดีดําเนินการสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดี จึงได้
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน 

โดยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน จะต้อง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
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ตารางที่  1 
การเปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

ระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานกั/สถาบัน/กอง 
ตามผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิ 
ในชว่งปีการศกึษา  2555 – 2560 

 

คณะ/วิทยาลยั/สํานัก/กอง 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

คะแนนเต็มเทา่กับ ระดับ 5 
คณะครุศาสตร์ 4.44 4.66 4.40 3.57 3.69 3.56 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.52 4.67 4.22 3.78 4.07 4.15 
คณะวิทยาการจัดการ 4.67 4.66 4.50 4.40 4.54 4.53 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4.44 4.61 4.59 4.24 4.16 4.35 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 4.01 4.55 4.06 3.70 3.90 4.17 

สํานักงานอธิการบดี 4.65 4.93 4.80 4.91 4.73 5.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.97 4.94 4.98 5.00 5.00 5.00 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.91 4.96 4.66 4.82 4.75 4.78 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.98 4.96 4.91 4.89 5.00 4.89 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 4.55 4.93 4.39 4.79 4.83 4.64 
บัณฑิตวิทยาลัย - 4.73 4.37 4.87 5.00 5.00 

กองพัฒนานักศึกษา 4.67 4.75 4.50 4.80 4.80 4.66 
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม - - - - - 4.06 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน และกอง ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มวิชาการ  ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ส่วนกลุ่มสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัย
และพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักส่งเสริมวิชาการ และกอง
พัฒนานักศึกษา พบว่า สํานักงานอธิการบดี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 
อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเต็ม 5.00 
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2.  การพัฒนาสํานักงานอธิการบดีในช่วงที่ผ่านมา 
 
 การพัฒนาสํานักงานอธิการบดี ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา สืบเน่ืองจากปัจจัยใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และเทคโนโลยี 
และท่ีสําคัญอย่างย่ิงการเปลี่ยนฐานะจากส่วนราชการมาเป็นนิติบุคคล รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน   
 
 กลยุทธ์และมาตรการในการพัฒนาสํานักงานอธิการบดีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการก่อสร้างและการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้นักศึกษามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น
ทุก ๆ ปี ทําให้ต้องมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักงานอธิการบดี       
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของศูนย์การเรียนรู้ในเมือง จะเห็นได้ว่า หน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานอธิการบดี ได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับหน่ึง ในเรื่องของความ
สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  
 
 นอกจากนี้ สํานักงานอธิการบดี ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี 
และเพ่ิมประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยเน้นผลลัพธ์ที่ชัดเจน มุ่งสู่เป้าหมายมากกว่ากระบวนการ 
 

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ส่งผลให้อัตรากําลังและงบประมาณของสํานักงานอธิการบดีส่วน
หน่ึงต้องนําไปสนับสนุนภารกิจที่ศูนย์การเรียนรูใ้นเมืองราชบุรีและความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน  
การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึน รวมถึง
การฟ้องร้องในคดีตา่ง ๆ    
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3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
 

 สํานักงานอธิการบดีดําเนินการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม
พุทธชาด ชั้น 1 อาคารอํานวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2560 
ณ รายาบุรี รีสอร์ท  อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีวุฒิการศึกษาระดับสูงจํานวนมาก 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ที่สามารถประมวลผลเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ 
3. มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี และมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
4. มตีัวชี้วดัในการบริหารงานบุคคลทีช่ัดเจน 
5. มีการทํางานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกัน 
 
 

1. การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานยังไม่ต่อเน่ือง ทําให้ไม่ทันต่อสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
2. ขาดการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล 
3. ขาดบุคลากรชํานาญงานและวิชาชีพเฉพาะทางหลาย
สาขา   
4 .  งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรมี ไม่ เ พียงพอต่อการ
ดําเนินงาน 
5. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทําเร่งด่วน ส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยง 
6. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจ่ายให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
7. การปฏิบัติงานของบุคลากรและสถานท่ีภายใน
สํานักงานไม่เอื้ออํานวยต่อการขับเคล่ือนในนโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ 
8. ระบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ยังไม่ชัดเจน  
9. ขาดฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเก่ียวกับประกาศ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  
10. การเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมีความ
ซับซ้อนทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้
ความสําคัญและให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 
2. มีระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานซึ่งสามารถ 
ติดต่อประสานงานและรับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงที 
3 .  ผู ้บ ร ิหาร ให ้ความ ไว ้ว า ง ใจ  ทํา ให ้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
4. หน่วยงานภายนอกประสานขอความช่วยเหลือ 
ทําให้เป ็นที ่ยอมร ับ  สามารถประสานขอความ
ร่วมมือได้เป็นอย่างดี 
5. หอพักเอกชนไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบ
ค ร ัน  แ ล ะ ม ีร า ค า ที ่ส ูง  แ ต ก ต ่า ง จ า ก ห อพ ัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีการแยก
หอพ ัก ช า ย /หญ ิง ต า ม กฎหม า ยที ่กํ า ห น ด  มี
หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีการ
ให้การสนับสนุนต่อการเพิ่มพูนความรู้ในรูปแบบ
ของการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มี
กฎระเบียบและขั้นตอนการบริการที่ชัดเจนเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 
 

1. ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ มีการปรับเปล่ียน ทําให้ตอ้ง
เสียเวลาในการความเข้าใจ และเรยีนรู้ 
2. สภาพการจ้างงานจะมีอตัราการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เน่ืองจาก
มีการเปิดเสรีเก่ียวกับการจ้างงาน (AEC) 
3. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของงานบริหารบุคคลไม่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
4. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ค่อนข้างมาก ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
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ตารางท่ี 2 
ระดับความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของหนว่ยงานในสงักัดสํานักงานอธิการบดี 

 
เป้าประสงค์หลัก :  1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานอธกิารบดี 

ตัวชีว้ัด :  1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รบับรกิารต่อการให้บริการและการดําเนินงานของหนว่ยงานของ 

       สํานักงานอธกิารบดี 

ค่าเป้าหมาย :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย 

ตารางแสดงคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของผู้รบับรกิารโดยรวม 
ของสํานกังานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2561 

 

ที่ หนว่ยงาน ระดับความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย คิดเปน็ร้อยละ 

1. งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มาก 4.44 88.80 

2. งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย ดีมาก 4.52 90.40 

3. งานอนามัยและการปฐมพยาบาล ดีมาก 4.64 92.80 

4. งานหอพักนักศึกษา ดีมาก 4.50 90.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย ดีมาก 4.53 90.60 
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ตารางท่ี 3 
การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 

หนว่ย : ล้านบาท 

งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
1. งบบุคลากร 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

12,465.8 11,506.7 66,053.8 68,477.2 64,971.5 67,381.4 57,983.7 

2. งบดําเนินงาน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

10,975.7 10,289.7 14,727.0 14,422.2 14,358.7 21,910.7 15,127.9 

3. งบลงทุน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

16,937.8 106,801.0 33,857.8 65,771.9 54,240.7 44.814.8 71,520.4 

4. งบเงินอุดหนุน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

28,661.3 8,921.1 98,302.5 102,590.0 104,524.1 112,080.1 117,247.5 

5. งบรายจ่ายอื่น 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

600.0 1,440.0 1,440.0 1,200.0 2,997.7 3,129.0 3,187.6 

รวม 69,640.6 138,958.5 214,381.1 252,461.3 241,092.7 249,316.1 265,067.1 

 
หมายเหตุ 
งบบุคลากร รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ  
งบดําเนินงาน รายจ่ายเพ่ือการบริหารและดําเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
งบลงทุน  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
งบเงินอุดหนุน รายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนและนิติบุคคลต่าง ๆ 

ซ่ึงจําแนกเป็น งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือสํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายน้ี  ซ่ึงจําแนก

รายจ่ายเป็นงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) |ฉบบัปรับปรุง 1 (พ.ศ. 2562) 8 
 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2561 - 2564 
 
 

ตารางท่ี 4 
การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 

เงินรายได้ 
 

หนว่ย : ล้านบาท 

งบรายจ่าย 
 ปีงบประมาณ

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
1. งบบุคลากร 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

6,772.6 6,157.8 12,144.4 20,598.8 22,868.8 27,967.6 28,599.0 

2. งบดําเนินงาน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

30,224.9 33,209.5 27,941.1 46,602.2 26,531.2 25,910.4 23,913.8 

3. งบลงทุน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

5,759.3 5,950.0 5,661.0 8,558.2 1,621.3 1,972.1 533.7 

4. งบเงินอุดหนุน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

7,539.5 6,853.1 3,799.8 7,449.8 5,448.7 4,538.2 3,059.6 

5. งบรายจ่ายอื่น 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

- - - - 450.0 511.5 20.1 

รวม 50,296.3 52,170.4 44,451.4 83,209.1 56,931.1 60,899.9 56,126.2 
 
หมายเหตุ 
งบบุคลากร รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ  
งบดําเนินงาน รายจ่ายเพ่ือการบริหารและดําเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
งบลงทุน  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
งบเงินอุดหนุน รายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนและนิติบุคคลต่าง ๆ 

ซ่ึงจําแนกเป็น งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือสํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายน้ี ซึ่งจําแนก

รายจ่ายเป็นงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) |ฉบบัปรับปรุง 1 (พ.ศ. 2562) 9 
 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2561 - 2564 
 

 
ตารางท่ี 5 

การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

 
หนว่ย : ล้านบาท 

งบรายจ่าย 
 ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
1. งบบุคลากร 

(สัดส่วนต่องบประมาณ) 
19,238.4 17,664.5 

 
78,198.2 89,076.1 87,840.3 95,348.9 86,582.7 

2. งบดําเนินงาน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

41,200.6 43,499.2 
 

42,668.1 61,024.4 40,889.9 47,821.2 39,041.7 

3. งบลงทุน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

22,697.10 112,751.0 
 

34,423.9 74,330.1 55,873.03 46,786.9 72,054.1 

4. งบเงินอุดหนุน 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

36,200.8 15,774.2 102,102.3 110,039.8 109,972.8 116,618.3 120,307.1 

5. งบรายจ่ายอื่น 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 

600.0 1,440.0 
 

1,440.0 1,200.0 3,447.7 3,640.5 3,207.7 

รวม 119,936.9 191,128.9 258,832.6 335,670.4 298,023.7 310,216.1 321,193.3 
 
หมายเหตุ 
งบบุคลากร รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ  
งบดําเนินงาน รายจ่ายเพ่ือการบริหารและดําเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
งบลงทุน  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
งบเงินอุดหนุน รายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนและนิติบุคคลต่าง ๆ 

ซ่ึงจําแนกเป็น งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือสํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้  ซึ่งจําแนก

รายจ่ายเป็นงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
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สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2561 - 2564 
 
 

ตารางท่ี 6 
จํานวนบุคลากรของสํานกังานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 
จําแนกตามประเภทบุคลากร 6 ประเภท 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 7 3.85 
พนักงานมหาวิทยาลัย 49 26.92 
พนักงานราชการ 8 4.40 
ลูกจ้างประจํา 12 6.59 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 38 20.88 
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 68 37.36 

รวม 182 100.00 
 

 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
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สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2561 - 2564 
 
 

ตารางท่ี 7 
จํานวนบุคลากรของสํานกังานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหนว่ยงาน 

 

จําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน จํานวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

สํานักงานอธิการบดี 1 0.55  
กองกลาง - 0  
งานบริหารงานท่ัวไป 4 2.22  
งานเลขานุการกิจและกิจการพเิศษ 5 2.77  
งานสภามหาวิทยาลัย 2 1.11  
งานบริหารงานพัสด ุ 8 4.44  
งานประชาสัมพันธ์และสือ่สารองค์กร 3 1.66  
งานบริหารงานบุคคล 6 3.33  
งานวินัยและนิตกิาร 4 2.22  
งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 21 11.66  
งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 65 36.11  
งานบริหารยานพาหนะ 10 5.55  
งานรักษาความปลอดภัย 11 6.11  
กองนโยบายและแผน 1 0.55  
   - งานบริหารท่ัวไป 4 2.22  
   - งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 3 1.66  
   - งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 8 4.44  
   - งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ 2 1.11  
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 2 1.11  
กองพัฒนานักศึกษา 1 0.55  
   - งานบริหารท่ัวไป 3 1.66  
   - งานกิจการนักศึกษา 3 1.66  

 - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 1 0.55  
   - งานสมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิ 1 0.55  

 - งานหอพักนักศึกษา 13 7.22  
รวม 182 100.00  

 
ที่มา : ข้อมูลบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
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ตารางท่ี 8 
จํานวนบุคลากรของสํานกังานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จําแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร 
 

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากรและจํานวน (คน) 

รวมข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย

พนักงาน 
ราชการ 

ลกูจ้าง 
ประจํา 

ลกูจ้าง 
รายเดือน

ลกูจ้าง 
รายวัน 

สํานักงานอธิการบด ี 1 - - - - - 1 
กองกลาง - - - - - - - 
งานบริหารงานทัว่ไป 1 2 - - 1 - 4 
งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ - 4 1 - - - 5 
งานสภามหาวิทยาลัย - 2 - - - - 2 
งานบริหารงานพัสดุ 1 5 1 - 1 - 8 
งานประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร - 1 2 - - - 3 
งานบริหารงานบคุคล 1 5 - - - - 6 
งานวินัยและนิติการ - 3 - - 1 - 4 
งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เมืองราชบุรี - 4 1 - 6 10 21 
งานอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย - 3 - 5 8 50 65 
งานบริหารยานพาหนะ - - - 6 4 - 10 
งานรักษาความปลอดภัย - - - - 11 - 11 
กองนโยบายและแผน 1 - - - - - 1 
งานบริหารทั่วไป - 2 1 - 1 - 4 
งานนโยบายและแผน - 3 - - - - 3 
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 1 4 1 1 1 - 8 
งานทรัพย์สินและจัดหารายได ้ - 1 - - 1 - 2 
งานประกันคุณภาพการศึกษา - 2 - - - - 2 
กองพัฒนานักศึกษา 1 - - - - - 1 
งานบริหารทั่วไป - 2 - - 1 - 3 
งานกิจการนักศึกษา - 2 1 - - - 3 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - 1 - - - - 1 
งานสมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิ - 1 - - - - 1 
งานหอพักนักศึกษา - 3 - - 2 8 13 

รวมท้ังหมด 8 49 8 12 38 68 182
 

ที่มา : ข้อมูลบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
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สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2561 - 2564 
 

ขั้นตอนการดําเนินการแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
4 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

ศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะยาวและแผนพัฒนา

การศึกษาฉบับที่ 12 

ศึกษาผลการดําเนินงานและ
ผลการประเมินของ สกอ. 
และ ก.พ.ร และผลการ
ประเมินการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงาน  

ศึกษาแผนกลยทุธ์เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
(SWOT ANALYSIS) 

และทบทวนปรัชญา และ
ปณิธาน 

 
 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนกลยทุธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 
 

ร่าง แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2564 

 
 

นําเสนอต่อท่ีประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 
 

นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 

นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 

ถ่ายทอดแผน/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 
แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการดําเนินการแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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4. กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
 

ขั้นตอนและวธิีการ ดังต่อไปนี ้
1. ทบทวนวรรณกรรม 

1.1 ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 
1.2 ศึกษาผลการดําเนินงานและผลการประเมินของ สกอ. และ ก.พ.ร และผลการประเมินการศึกษา

ภายในหน่วยงาน ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
1.3 ศึกษาแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
 

2. คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ ์
2.1 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
2.2 จัดทําคําสั่งไปราชการ ณ รายาบุรี รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี   
2.3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมเพ่ือวิพากษ์แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 

 

3. ประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น 
3.1 ประชุมคณะทํางานจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 13 คน ประกอบด้วย 
 กลุ่มผู้บริหารระดับผูอ้ํานวยการสํานักและผูอ้ํานวยการกอง 
 กลุ่มหัวหน้างาน 

 

3.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2560 และการประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์สํานักอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2564) ณ รายาบุรี รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้นการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT) เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รับฟังความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 45 คน ประกอบด้วย 
 กลุ่มผู้บริหารระดับผูอ้ํานวยการสํานักและผูอ้าํนวยการกอง 
 กลุ่มหัวหน้างาน 
 กลุ่มผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 กลุ่มผูแ้ทนจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา 

 

3.3 นําเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 25 มกราคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 13 คน ประกอบด้วย 
 กลุ่มผู้บริหารระดับผูอ้ํานวยการสํานักและผูอ้ํานวยการกอง 
 กลุ่มหัวหน้างาน 
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กลุ่มเป้าหมาย  จํานวน 180 คน ประกอบด้วย 
 ผู้บริหารระดับผู้อํานวยการสาํนักและผูอ้ํานวยการกอง 
 หัวหน้าหน่วยงาน 
 ข้าราชการ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย  
 พนักงานราชการ  
 ลูกจ้างประจํา 
 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

 

4. การสํารวจความคิดเห็น 
สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาสํานักงานอธิการบดีในอีก 4 ปีข้างหน้า “ท่านมีความคิดเห็น

อย่างไรต่อกรอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักงานอธิการบดี หรือมีข้อเสนอแนะวิธีในการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุผลในประการใด" จากทุกภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้องทางแบบสอบถาม และช่องทางระบบอินเตอร์เน็ต 
(www.president.mcru.ac.th) ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 

 

5. ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ ์
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม

พุทธชาด ชั้น 1 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2564 

 

6. การถ่ายทอดตัวชีว้ัด และค่าเป้าหมาย 
6.1 การประชุมบุคลากรทุกภาคส่วนเพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย รวมถึงโครงการสําคัญที่จะ

ดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2560 ณ รายาบุรี รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี 

กลุ่มเป้าหมาย  จํานวน 45 คน ประกอบด้วย 
 ผู้บริหารระดับผู้อาํนวยการสาํนักและผูอ้ํานวยการกอง 
 หัวหน้าหน่วยงาน 
 ข้าราชการ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย  
 พนักงานราชการ  
 ลูกจ้างประจํา 
 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

 

6.2 นําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการตามช่องทางระบบอินเตอร์เน็ต (www.president.mcru.ac.th) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561  
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7. ทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
ทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์ สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2561 และ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

8. ทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ปรับปรุงคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2562 
ทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 4 - 5 กรกฎาคม 

2562 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยให้
ข้อมูลที่สําคัญ ได้แก่ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร สรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์รายตัวชี้วัด 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา รวมถึงการระดมความคิดเห็นและร่วมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุมในการทบทวนปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

แผนกลยุทธส์าํนักงานอธกิารบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561 –  2564 ซึ่ง
สํานักงานอธิการบดี จัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยสาระสําคัญของแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย ปรัชญา อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
“สร้างสรรค์งาน บริการดี อย่างมีคุณภาพ" (Work Creativity and Good Service with High Quality) 
 

ปณิธาน (Determination) 
 1. สํานักงานอธิการบดี ต้องเก้ือกูลซึ่งกันและกันกับคณะ สํานัก สถาบัน และชุมชนเพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ ที่นําไปสู่ชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม 
 2. สํานักงานอธิการบดี ต้องร่วมกับคณะ สํานัก สถาบัน และชุมชน ในการสร้างและพัฒนา

วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม 
 3. สํานักงานอธิการบดี ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้

สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิดในธรรม
สํานึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี 

 4. สํานักงานอธิการบดี ต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลาย
และเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 

 5. สํานักงานอธิการบดี ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพ่ือความเสริมสร้างความสํานึก
ต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรพสิ่งที่ดีงาม 

 

อัตลักษณ ์(Identity) 
 “บริการดี” (Good Service) 
 

 ค่านิยมหลกั (Core Value) 
  “S.P.E.E.D” 
  S  =  Sensitivity to Context หมายถึง ไวต่อบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ซึ่งต้องมองปัญหา 
โอกาส อุปสรรคต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ เพ่ือหาทางป้องกัน รวมถึงหาแนวทางพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
  P  =  Performance หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดผล เน้นผลงานที่เกิดข้ึนจริง ตามรูปแบบ
ของการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
  E  =  Excellent หมายถึง ดีเย่ียม เข้าสู่ความเป็นเลิศ 
  E  =  Endurance หมายถึง มีความทรหดอดทน ทนทาน 
  D  =  Development หมายถึง การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
2. สร้างสรรค์งานบริการอย่างต่อเน่ือง  
3. พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. สํานักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย  
 2. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างสรรค์งานบริการ
ให้เกิดคุณค่าและคุณภาพ  
 3. มีกระบวนงานการบริการที่มีคุณค่าอย่างน้อยปีละ 1 งาน   
 4. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ สวนสุขภาพ และภูมิทัศน์ ที่เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ 

เรียบร้อยและสวยงาม  
 5. มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร

สายสนับสนุน และมีระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 6. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ “ดีมาก” 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic)    
 ยุทธศาสตร์ที่  1  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการของหน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  :  สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนผงัเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategy Map) 

มหาวทิยาลยัคุณภาพและสร้างสรรคค์ุณค่า เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่สังคม 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
และมีชื่อเสียง 

บัณฑิตมีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

มีงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยผ่านตัวชี้วัด ก.พ.ร. สมศ. สกอ. 

บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทํา ผลงานศลิปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่นและชมุชน

หลักสตูรเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. บริการวิชาการตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น และชุมชน 

อาจารย์/บุคลากรมีทักษะความ
เชี่ยวชาญในศาสตร ์

อาจารย์/บุคลากร       
มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ขับเคลื่อนกลไกระบบประกัน
คุณภาพ 

เชี่ยวชาญในการวิจัย/การบรกิารวิชาการและ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การกํากับดแูล/บริหารจดัการ
ตามหลักธรรมภิบาล

ระบบการจัดการเรียนการสอนมี
มาตรฐาน 

สภาพแวดล้อมเหมาะกับการปฏิบัติ
และการเรียนการสอน 

พัฒนาระบบการบริหารจดัการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ พัฒนาภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากร 

แผนภาพที่ 2 แผนผงัเชิงยุทธศาสตร ์(Strategy Map) 
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แผนกลยุทธส์าํนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบรกิารของหน่วยงาน 

 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
   สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
     ทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ 
                                                                                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
                                                                                                       พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
                                                                                                             ใหม้ีความเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

สร้างสรรค์งานบริการอย่างตอ่เน่ือง 
พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี 

 
 

แผนภาพท่ี 3 แผนกลยทุธ์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และสร้างสรรค์งานบริการ

อย่างมีคุณค่า 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการบริการของหน่วยงาน 

 
เป้าหมาย (ผลผลิตและผลลัพธ์) 

1. ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. สร้างความเป็นเลิศขององค์กร 

 

ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

2. การบริหารงานของสํานัก/สถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก/สถาบัน 4.20 
คะแนน 

4.30 
คะแนน 

4.40 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

4. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ดําเนินการได้แล้ว
เสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
1.1.1 ระบบบริหารความเสี่ยง ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
และการรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ตามองค์ประกอบ
ท่ี 3 การบริหารและการจัดการ (ตบช. 3.3 
: ระบบบริหารความเสี่ยง) 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มอืการมอบอํานาจ
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1) ประมวลสรุปนโยบายท่ีเก่ียวข้องเสนอ
ตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกัน 
2) จัดทํารายละเอียดโครงการย่อย หรือ
กิจกรรม รวมทัง้กําหนดตัวชี้วดัของกิจกรรม
3) จัดทําคู่มอืการมอบอํานาจของ
มหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564

1.1.3 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนการจัดซือ้   
จัดจ้างของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) มีการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ 
2) มีนโยบายการดําเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 
มหาวิทยาลัยและมีแผนการดาํเนินงานเก่ียวกับ
การจัดซือ้จัดจา้งมหาวิทยาลัย 
3) มีการดําเนินการครบถ้วนได้ตามแผน ร้อยละ 80
4) มีการสรุปผลการดําเนินงาน และผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดาํเนินงานเก่ียวกับ
การจัดซือ้จัดจา้งต่อมหาวิทยาลัย 
5) มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการฯ และมแีนวทางหรือมาตรการ 
หรือข้อเสนอแนะ ในการปรบัปรุงหรือกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานในปีต่อไป

1.1.4 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มอืการบริหาร
พัสดุและจัดซือ้จดัจ้าง

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) ศึกษากฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1.1.5 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มอืเบิกจ่าย
งบประมาณ (มีคู่มอืการ
เบิกจ่าย) 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1) จัดทํา (ร่าง) คู่มอืการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ให้บริการประชาชน ในกระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน จํานวน 2 กระบวนงาน โดยตอ้งมีการ
เชิญผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและผู้รับบริการที่
มาร่วมจัดทําคู่มือฯ 
2) ทดลองใช้คู่มือฯ และประเมินความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกับคู่มือฯ 
(กลุ่มเป้าหมายท่ีประเมินความเข้าใจ จะตอ้งไม่ซ้ํา
กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการมาร่วม
จัดทําคู่มือการปฏิบัตงิานตามข้อที่ 1) 
3) รวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้คู่มอืฯและผู้รับบริการตาม
กระบวนงาน พร้อมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่และประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงาน/
คู่มือการให้บริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ 
4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
กําหนดในคู่มือฯ วัดตามตัวชี้วดัมาตรฐานคุณภาพ
งานที่กําหนด ในคู่มือการปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

1.1.6 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ
97 

ร้อยละ
98 

ดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และคูม่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบ 
ที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(ตบช. 4.1 : บริหารหน่วยงานเพ่ือการกํากับ
ติดตามการเงินและงบประมาณของ
หน่วยงาน) 

1.1.7 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบลงทุน 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ
88 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

1.1.8 ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ
97 

ร้อยละ
98 

1.1.9 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ   

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ป ฏิ บัติ ร าชการขอ งสถาบั นอุ ดมศึ กษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ผู้ รับบริการ หมายถึง ประชาชน 
นั ก ศึ กษาผู้ ม า รับบ ริการ โ ดยตรง  หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนท่ีมารับบริการโดยมีประเด็นการ
สํารวจประกอบด้วย ประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี  
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอน
การให้บริการ  
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ   
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
4) ความพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ 

1.1.10 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับ 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

ดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน และการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบท่ี 3 การบริหาร
และการจัดการ (ตบช. 3.1 : ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับ) 
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กลยุทธ์ที ่1.2 จัดระบบงาน พัฒนา และปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ เพ่ือเสริมสร้างธรรมภิบาลใน
มหาวิทยาลัย 
 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
1.2.1 กฎหมายของ
มหาวิทยาลัยทีใ่ช้งาน
มาแล้ว 5 ปี ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขระเบียบ ขอ้บังคับ 
ประกาศ เพ่ือเสริมสร้างธรรมา ภิบาลใน
มหาวิทยาลัย 
2) ปรับปรุง และทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารทรัพย์มนุษย์ ด้าน
การเงิน ด้านพัสดแุละทรัพยส์ิน เป็นต้น 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

1.3.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแผนพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1) จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
3) สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

1.3.2 ระดับความสําเร็จ
ของการทําสญัญาการกู้ยืม
เงินกองทุนใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

80 85 90 90 การทําสัญญากู้ยืมเงินกองทนุให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ให้เป็นไปตามเง่ือนไข 
หลักเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด และภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.3.3 ร้อยละของการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

80 85 90 90 โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และกิจกรรม พัฒนานักศึกษา 
ด้าน วิชาการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลป 
วัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
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เป้าหมาย (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
2. ลดปริมาณการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใชม้าตรฐาน 

 
ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ
สํานักงานสีเขียว 

- ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอดุมศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ดําเนินการ
ได้แล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนามหาวิทยาลัยและหนว่ยงานให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
2.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการสํานักงาน
สีเขียว 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและ
การรายงานการประ เ มินตน เอง  ( Self 
Assessment Report) ตามองค์ประกอบท่ี 6 
มหาวิทยาลัยยั่งยืน (ตบช. 6.1) 

2.1.2 ผลการประเมิน
สํานักงานสีเขียว 

- ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีเย่ียม

การตรวจประเมินและการรับรองสํานักงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
สํานักงานสีเขียว (Green Office) จากกรม
ส่ ง เส ริม คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
1) การบริหารจัดการองค์การ (Organization 
Management)  
2) การดําเนินงาน (Green Office) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยา่งมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนามหาวิทยาลัยและหนว่ยงานให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน (ต่อ) 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

     3) การใช้พลังงานและทรัพยากร(Energy 
and Resource) 
4) การจัดการของเสีย (Waste and Waste 
water Management) 
5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สํานักงาน (Indoor & Outdoor) 
Environmental) 
6) การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green 
Procurement) 
7) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual 
Improvement) 

 
กลยุทธ์ที ่2.2 ส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรกัษ์พลังงานให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564
2.2.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

การดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดที่ 4 
1) มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 
2559 (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 
2.1) มีการรายงานสําหรับการประเมินปรมิาณ
การใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดชันีการใช้
พลังงานประจําปีงบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแ้ล้ว
เสร็จ  
2.2) มีการรายงานข้อมูลปริมาณพลังงานท่ีใช้
จริง (ไฟฟ้า หน่วย kWh ; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 
(นํ้ามัน หน่วย ลิตร)  
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กลยุทธ์ที ่2.2 ส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรกัษ์พลังงานให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ) 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564

     3) มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสตูรการ  
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง        
-0.200 ถึง -0.333  
4) มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสตูรการ  
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง        
-0.091 ถึง -0.199 5) มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 
ตามสตูรการ  
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง 
-0.090 ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการ
ใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 สถาบันอุดมศึกษาจะได้
คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.500 คะแนน 

2.2.2 จํานวนโครงการ
ประหยัดพลังงาน 

1 
โครงการ

1 
โครงการ

2 
โครงการ

2 
โครงการ

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง เรือ่ง มาตรการประหยัดพลังงาน 
- โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
เคร่ืองปรับอากาศชนิด Variable 
Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคาร
ควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 5 
- โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้พลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเปน็มืออาชีพ 

  
เป้าหมาย (ผลผลิตและผลลัพธ์) 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 2562 2563 2564
1. รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ดําเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100

 

กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนา ส่งเสรมิ และสนบัสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564

3.1.1 ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานที่
ดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามแผน 

ร้อย
ละ 
70  

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
100 

การดําเนินการตามแนวทางคูม่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานและการรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตาม
องค์ประกอบที ่3 บริหารและการจัดการ (ตบช. 3.2)

3.1.2 ระบบและกลไก
การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 
4 

- - - 1) แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
2) ดําเนินการรวบรวมและจดัทําข้อมลูตําแหน่งออก
แบบฟอร์ม และกําหนดแนวปฏิบัติ และเกณฑ์การ
ประเมิน 
3) ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว
ค้นหาจุดแข็งและจดุออ่นโดยผู้บังคับบัญชากําหนด
เกณฑ์ที่คาดหวังของตําแหน่งผู้รับการพัฒนา 
4) กําหนดแนวทางการพัฒนาจุดออ่นและเสริมจุดแข็ง
โดยระบุประเดน็ที่จําเป็นตอ้งพัฒนา และกําหนด
เป้าหมายการพัฒนา 
5) แผนพัฒนารายบุคคล และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนา ส่งเสรมิ และสนบัสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
3.1.3 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

- ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
2) ถ่ายทอด/ชีแ้จง/ทําความเข้าใจให้บุคลากร
รับทราบกรอบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
3) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน  
4) ตดิตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ  
5) สรุปการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ทั้งระดบับุคคล และระดับหน่วยงาน  

3.1.4 ระดับความสําเร็จ
ของพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

- โครงการอบรมผู้บริหารทุกระดับ เรือ่ง     
“ภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง” 
 

3.1.5 ระดับความสําเร็จ
ของฐานข้อมลูที่ใช้
ประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจ 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

- พัฒนาฐานข้อมลูใหทั้นสมยัและเป็นปัจจุบัน 

 
กลยุทธ์ที ่3.2 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โอนย้าย ชว่ยราชการของบุคลากร 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
3.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงระบบ
การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โอนย้าย และไป
ช่วยราชการ 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

- โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
กรอบอัตรากําลัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เป้าหมาย (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
1. หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ 

 

ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ/หรอื ระบบฐานข้อมูล 
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้จากการจัดโครงการ
ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ีทนัสมัย 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

4.1.1 มีระบบสารสนเทศ
รองรับการบรหิารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมลูกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยไดอ้ย่างทั่วถึง

4.1.2 มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลท่ีถูกตอ้งเป็น
ปัจจุบันและสามารถ
อ้างอิงได ้

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ทั้งดา้นการบริหาร งบประมาณ การ
ประกันคุณภาพ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 

4.1.3 ร้อยละของบุคลากร
ได้รับความรู้จากการจัด
โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

3) โครงการอบรมให้ความรูก้ารใชส้ารสนเทศ
บริหารงานบุคคล 

4.1.4 มีระบบพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาท่ีมี
ฐานข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษาที ่
เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ ์
สามารถพิมพ์ใบรายงานผล 
และสามารถอา้งอิงได้

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
100 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐานสามารถเช่ือมโยงกับข้อมลูของ
มหาวิทยาลัยไดอ้ย่างทั่วถึง  

4.1.5 มีระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่าง
รวดเร็วและสมบูรณ์ 

50 60 70 80 1) พัฒนาระบบและฐานขอ้มลูของศิษย์เก่าให้
เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมลูรายบุคคล
ได ้
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
บริการของหน่วยงาน

1. ร้อยละของคะแนนผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

1.1 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.1 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบที่ 3 การบรหิารและ
การจัดการ (ตบช. 3.3)

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคู่มือการมอบอํานาจของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 1) ประมวลสรุปนโยบายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกัน 
2) จัดทํารายละเอียดโครงการย่อย หรือกิจกรรม 
รวมทั้งกําหนดตัวชีว้ัดของกิจกรรม 
3) จัดทําคู่มือการมอบอํานาจของมหาวิทยาลัย 

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนการจัดซือ้จัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบที่ 3 การบรหิารและ
การจัดการ (ตบช. 2.4) 

1.1.4 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคู่มือการบริหารพัสดุและ
จัดซื้อจัดจา้ง 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 1) ศึกษากฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.1.5 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ 
(มีคู่มือการเบิกจ่าย) 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบที่ 3 การบรหิารและ
การจัดการ (ตบช. 2.3) 

1.1.6 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม 

96 96 97 98 การดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาํปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดที่ 2

       1.1.7 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน 

ร้อยละ
88 

ร้อยละ
88 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

การดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาํปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดที่ 2
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สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2561 - 2564 
 

แผนปฏิบาัชการ 4 ปี (พศ. 2561 – 2564) (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
บริการของ
หน่วยงาน 

1. ร้อยละของคะแนนผล
การประเมนิคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการ
ดําเนินงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

    1.1 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการใหเ้ป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.8 ร้อยละการเบกิจ่าย 
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ
97 

ร้อยละ
98 

การดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชีว้ัดที่ 2

1.1.9  ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผูร้ับบริการ   

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงานการ
ประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ตาม
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตบช. 2.5) 

2. การบริหารงานของ
สํานัก/สถาบนัเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธต์าม
พันธกิจ 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน

4  
คะแนน

4 
คะแนน

2.1.1 ภาวะผู้นาํของ
คณะกรรมการประจาํหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับ 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report) ตามองค์ประกอบ
ที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตบช. 3.1) 

2.1.2 การประเมนิผู้บริหาร
ได้รับการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวธิีการ สอดรับกับกลยุทธ์

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

 

 3. ผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
สํานัก/สถาบนั 

4.20 
คะแนน 

4.30 
คะแนน

4.40 
คะแนน

4.50 
คะแนน

 3.1.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหนว่ยงานและการรายงาน
การประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) 
ตามองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ตบช. 5.1) 

 4. ร้อยละโครงการ/กิจกรรม
ของหนว่ยงานที่ดาํเนนิการได้
แล้วเสรจ็ตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

1.2 จัดระบบงาน พัฒนา 
และปรับปรุง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ เพื่อ
เสริมสร้างธรรมภิบาลใน
มหาวิทยาลัย 

1.2.1 กฎหมายของมหาวิทยาลัย
ที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาครบทุกฉบับ 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขระเบียบ ข้อบงัคับ 
ประกาศ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
2) ปรับปรุง และทบทวนระเบียบ ข้อบงัคับ และ
ประกาศ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ด้านการบริหารทรัพย์มนุษย์ ด้านการเงนิ ด้านพัสดุ
และทรัพย์สิน เป็นต้น

      1.3  ระดับความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ 

1.3.1 มีระบบพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาที่มีฐานข้อมูลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็น
ปัจจุบนั และสมบูรณ์ สามารถ
พิมพ์ใบรายงานผล และสามารถ
อ้างอิงได้

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหนว่ยงานให้ได้
มาตรฐานสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง  

       1.3.2  มีระบบฐานขอ้มูลศิษย์
เก่าที่เป็นปัจจุบันและสามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเรว็และ
สมบูรณ์

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

พัฒนาระบบและฐานข้อมูลของศิษย์เก่าให้เป็น
ปัจจุบนัและสามารถสืบค้นข้อมูลรายบุคคลได้ 

ตารางที่ 9 (ต่อ) 
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ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 

2. สนับสนุนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ทางกายภายอย่าง
มีคุณภาพ 

1. ระดับความสําเรจ็ของ
การดําเนินงานตาม
โครงการสํานักงานสีเชียว 

- ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีเยี่ยม

2.1 พัฒนามหาวิทยาลัย
และหน่วยงานให้เป็น
มหาวิทยาลัยยั่งยืน 
 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโตรงการสํานักงานสี
เขียว 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบัหน่วยงานและการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบที่ 6 มหาวิทยาลัย
ยั่งยืน (ตบช. 6.1) 

2.1.2 ผลการประเมิน
สํานักงานสีเขียว 

- ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีเยี่ยม

การตรวจประเมินและการรับรองสํานักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงาน
สีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  1) การบริหารจัดการองค์การ (Organization 
Management)  
  2) การดําเนินงาน (Green Office) 
  3) การใช้พลังงานและทรัพยากร(Energy and 
Resource) 
  4) การจัดการของเสีย (Waste and Waste 
water Management) 
  5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สํานักงาน (Indoor & Outdoor 
Environmental) 
  6) การจัดซื้อและจัดจา้ง (Green 
Procurement) 
  7) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual 
Improvement) 

 

 

 

ตารางที่ 9 (ต่อ) 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) (ต่อ)  

ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 

2 : สนับสนุนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ทางกายภายอย่าง
มีคุณภาพ 

2. ระดับความสําเรจ็ของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุน
การอนุรักษ์พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า มก ร อบก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ปี 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

3. ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานที่
ดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

2.2.2 จํานวนโครงการ
ประหยัดพลังงาน 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ - โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
เครื่ องปรับอากาศชนิด  Variable 
speed/inverter ทดแทนของเดิมใน
อาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 5 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

3 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีความเป็นมือ
อาชีพ 

1. ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

3.1 พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 
 

3.1.1 ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงาน
ที่ดําเนินการได้แล้ว
เสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานและการรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบที่ 3 
บริหารและการจัดการ (ตบช. 3.2) 

 2. ระดับความสําเรจ็ของ
การจัดทําแผนและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

 3.1.2 ระบบและกลไก
การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 4 - - - การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานและการรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก (ตบช. 2.1 และ 2.2) 

       3.1.3 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทาํแผนและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

- ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4  การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานและการรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก (ตบช. 2.1 และ 2.2) 33 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 

3 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีความเป็นมือ
อาชีพ 

3. ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานที่
ดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

3.1 พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 
 

3.1.4 ระดับความสําเร็จ
ของพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการภาวะผู้นาํกับการ
เปลี่ยนแปลง 
- โครงการต้นกล้าราชพฤกษ์ทาง
วิชาการ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อ
จัดจา้ง  
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ และวิธกีารขอกําหนด
ตําแหน่งวิชาการ 

3.1.5 ระดับความสําเร็จ
ของฐานข้อมูลที่ใช้
ประกอบการวางแผน
และตัดสินใจ

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรมบรหิารงานบุคคล 

       3.1.6 ระดับความสําเร็จ
การปรับปรุงการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
ช่วยราชการระดับ
ความสําเร็จของระบบ 
และกลไกการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
ช่วยราชการ 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารกรอบอัตรากําลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 

4 : พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
และ/หรือ ระบบ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

4.1 พัฒนาและปรบัปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย 

4.1.1 มีระบบ
สารสนเทศรองรับการ
บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ - ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
บุคลากร 
- ระบบสารสนเทศการบริหารงาน
ธุรการ 
- ระบบสารสนเทศการบริหาร
ยานพาหนะ 
- ระบบสารสนเทศการบริหารพัสดุ
คงเหลือ 

4.1.2 มีระบบฐานขอ้มูล
รายบุคคลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและสามารถ
อ้างอิงได้ 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ  

     4.1.3 มีระบบพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาทีม่ี
ฐานข้อมูลการเข้ารว่ม
กิจกรรมของนักศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน และ
สมบูรณ์ สามารถพิมพ์
ใบรายงานผล และ
สามารถอ้างอิงได้ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ให้ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง  

     4.1.4  มีระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่
เป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่าง
รวดเร็วและสมบูรณ ์

50 60 70 80 พัฒนาระบบและฐานข้อมูลของศิษย์
เก่าให้เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้น
ข้อมูลรายบุคคลได้ 

ร้อยละของบุคลากรได้รับ
ความรู้จากการจัด
โครงการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

4.1.5 ร้อยละของ
บุคลากรได้รับความรู้
จากการจัดโครงการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

โครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
ใช้สารสนเทศบริหารงานบุคคล 
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สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2561 - 2564 
 

 
6. ความเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ     

แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี  
 
ตารางท่ี 10  ตารางความสอดคล้องแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    
                และแผนกลยุทธส์ํานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

แผนกลยุทธ์พฒันามหาวิทยาลัย 4 ป ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. 2561 – 2564) 

แผนกลยุทธส์าํนักงานอธกิารบดี 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้ม
ทางกายภายอย่างมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ผลิตและพัฒนาครู 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้ม
ทางกายภายอย่างมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้ม
ทางกายภายอย่างมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้ม
ทางกายภายอย่างมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การบริการของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ 
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ภาคผนวก ก 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ 1090/2562 
เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบด ี
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ภาคผนวก ข 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 1918/2560 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
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