
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 5 ประเดน็ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของสงัคมทอ้งถ่ินวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจยัและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. บริการวิชาการตามความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้าง
ความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนและทอ้งถ่ิน 

4. ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และเผยแพร่องค์

ความรู้สู่ชุมชน 

5. พฒันาระบบและกลไกในการบริหารจดัการศูนยก์ารศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม – ชยันาท ตามหลกัธรรมาภิบาลและ

การประกนัคุณภาพ 

 

แผนกลยุทธ์   

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

พ.ศ. 2560 - 2564 
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ปรัชญา    : “ให้โอกาสทางการศึกษา  น าจิตอาสาพฒันาชุมชน”  

วสัิยทัศน์ : “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและสร้างสงัคมอุดมคุณธรรม” 
        (Life Long Learning for Localization Moral Society) 

พนัธกจิ : 
1. พฒันาการเรียนการสอนแก่บณัฑิต ใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม และมีศกัยภาพสู่มาตรฐาน

วิชาชีพ 
2. วิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ อนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและถ่ายทอดสู่สงัคม 
3. บริการทางวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
4. อนุรักษ ์ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวฒันธรรม 
5. บริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล 

 
เอกลักษณ์ : บณัฑิตนกัปฏิบติั และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

อตัลกัษณ์ : บณัฑิตนกัปฏิบติั ซ่ือสตัย ์อดทน มีจิตอาสา กา้วหนา้เทคโนโลยี 

ค่านิยม : “บณัฑิตยอ่มฝึกตน : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์หลัก ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน 

1. คุณภาพบณัฑิตตามกรอบคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา (TQF) สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคม และคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์

3.51 ร้อยละ 

2. ระดบัความพึงพอในของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน และการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

4 ระดบั 
 

3. ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

75 ร้อยละ 

2. พัฒนาผลงานวิจัยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

4. จ  านวนงานส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและองค์
ความรู้ 

1 เร่ือง 
 

5. อาจารย/์นักศึกษาไดรั้บทุนสนับสนุน 1 ทุน 
6. จ  านวนองคค์วามรู้ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 1 เร่ือง 

3. พัฒนาด้านวิชาชีพ 
วิชาการ วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรมและองค์
ความรู้อื่น ๆ ให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 

7. จ  านวนโครงการที่บริการวชิาการ 1 โครงการ 
8. ร้อยละของการบูรณาการวชิาการกบัพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั 

30 ร้อยละ 

9. มีฐานขอ้มูลชุมชน 1 ฐาน 
10. ปรับปรุงห้องอาเซียน 1 ห้อง 
11. พฒันาศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว
พระราชด าริ 

1 ศูนย ์

4. พัฒนาและเผยแพร่องค์
ความด้านศิลปวฒันธรรม
ภูมิปัญญาและปลูกฝัง
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

12. จ  านวนองคค์วามรู้ของการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่นที่เผยแพร่ 

1 เร่ือง 

13. โครงการวฒันธรรมทอ้งถิ่น 1 โครงการ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

14. ระดบัคุณภาพศูนยก์ารศึกษาฯ-ชยันาท จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.51 คะแนน 

15. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดรั้บการพฒันา 100 ร้อยละ 
16. จ  านวนองคค์วามรู้ KM 1 เร่ือง 
17. แผนความเส่ียง 1 แผน 
18. แผนบริหารธรรมาภิบาล 1 แผน 
19. พฒันาหลกัสูตรใหม่ 1 หลกัสูตร 

 

แผนกลยุทธ์ 

กลยทุธ์ท่ี 1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามอตัลกัษณ์และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงคค์รอบคลุมทั้ง 5 ดา้น 
กลยทุธ์ท่ี 1.2 ผลิตและพฒันานกัศึกษาตามความตอ้งการของสงัคม 
กลยทุธ์ท่ี 1.3 พฒันาการบริหารจดัการการศึกษา สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 1.4 พฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน 
 

กลยทุธ์ท่ี 2.1 สนบัสนุนการส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
กลยทุธ์ท่ี 2.2 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจยั นกัศึกษาและอาจารย ์
กลยทุธ์ท่ี 2.3 สนบัสนุนการจดัท าองคค์วามรู้และน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

กลยทุธ์ท่ี 3.1 พฒันาระบบการบริการวิชาการ 
กลยทุธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมการบูรณาการเพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ 
กลยทุธ์ท่ี 3.3 พฒันาฐานขอ้มูลและเครือข่ายชุมชนในการบริการวิชาการ 
กลยทุธ์ท่ี 3.4 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
กลยทุธ์ท่ี 3.5 ส่งเสริม สิบสานแนวทางการพฒันาชุมชน และสงัคมตาม
แนวทางพระราชด าริ 
 

กลยทุธ์ท่ี 4.1 พฒันาระบบและกลไกการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
กลยทุธ์ท่ี 4.2 สร้างองคค์วามรู้ศิลปวฒันธรรม 
กลยทุธ์ท่ี 4.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
กลยทุธ์ท่ี 4.4 ส่งเสริมบูรณาการการเรียนการสอน/วิจยักบัศิลปวฒันธรรม 
 

กลยทุธ์ท่ี 5.1 สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบติังาน 
กลยทุธ์ท่ี 5.2 ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการ 
กลยทุธ์ท่ี 5.3 พฒันาการจดัการองคค์วามรู้ (KM) เพ่ือการบริหาร 
กลยทุธ์ท่ี 5.4 พฒันาการบริหารความเส่ียง 
กลยทุธ์ท่ี 5.5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
กลยทุธ์ท่ี 5.6 ขบัเคล่ือนทิศทางวิทยาเขตชยันาท 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ
ตามความตอ้งการของสงัคม

ทอ้งถ่ินวิชาชีพ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ วิจยัและพฒันาภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาการตามความ
ตอ้งการของชุมชนและ
ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริม การอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาและ
เผยแพร่องคค์วามรู้สู่ชุมชน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  
พฒันาระบบและกลไกในการ
บริหารจดัการศนูยก์ารศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
จนัทรเกษม – ชยันาท ตาม
หลกัธรรมาภิบาลและการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา 

 

เป้าหมายการด าเนินงานภายใน  5  ปี 


