ปรัชญา : “ให้โอกาสทางการศึกษา นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”
วิสัยทัศน์ : “เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม”
(Life Long Learning for Localization Moral Society)
พันธกิจ :
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาการเรี ยนการสอนแก่บณั ฑิต ให้มีความรู ้คู่คุณธรรม และมีศกั ยภาพสู่ มาตรฐาน
วิชาชีพ
วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่ สงั คม
บริ การทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
อนุรักษ์ ทานุบารุ งศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ หารจัดการแบบธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
พ.ศ. 2560 - 2564

เอกลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตสาหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น

อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบตั ิ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

1. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคมท้องถิ่นวิชาชี พ

ค่านิยม : “บัณฑิตย่อมฝึ กตน : อตฺ ตาน ทมยนฺ ติ ปณฺ ฑิตา”

2. ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ วิจยั และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Philosophy) “

”

(vision) “

3. บริ การวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและท้องถิ่น

”
(Life Long Learning for Localization Moral Society)

(Uniqueness)

(Identity)

“

“

“

”

”

(Mission)
1.

4. ส่งเสริ มการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเผยแพร่ องค์
ความรู ้สู่ชุมชน

(Shared Value)
”
“
”

5. พัฒนาระบบและกลไกในการบริ หารจัดการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและ
การประกันคุณภาพ

2.

3.
5.

4.

1

2

3

4

5

แผนกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของสังคม
ท้องถิ่นวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาการบริ หารจัดการการศึกษา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
ส่งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ วิจยั และพัฒนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนการสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริ มการแสวงหาทุนวิจยั นักศึกษาและอาจารย์
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการจัดทาองค์ความรู ้และนาไปใช้ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
บริ การวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนและ
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริ มการบูรณาการเพื่อการเรี ยนการสอนและการบริ การ
วิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาฐานข้อมูลและเครื อข่ายชุมชนในการบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมสู่อาเซี ยน
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริ ม สิ บสานแนวทางการพัฒนาชุมชน และสังคมตาม
แนวทางพระราชดาริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
ส่งเสริ ม การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและ
เผยแพร่ องค์ความรู ้สู่ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างองค์ความรู ้ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริ มประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริ มบูรณาการการเรี ยนการสอน/วิจยั กับศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาระบบและกลไกในการ
บริ หารจัดการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท ตาม
หลักธรรมาภิบาลและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู ้ (KM) เพื่อการบริ หาร
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาการบริ หารความเสี่ ยง
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.6 ขับเคลื่อนทิศทางวิทยาเขตชัยนาท

เป้ าหมายการดาเนินงานภายใน 5 ปี
เป้ าประสงค์ หลัก
1. พัฒนาคุณภาพการเรี ยน
การสอนและผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของประเทศ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ท้ องถิ่นและชุมชน

2. พัฒนาผลงานวิจัยและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและ
นาไปใช้ ประโยชน์ ในชุมชน
3. พัฒนาด้ านวิชาชีพ
วิชาการ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและองค์
ความรู้ อื่น ๆ ให้ บริ การทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชนและท้ องถิ่น
4. พัฒนาและเผยแพร่ องค์
ความด้ านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาและปลูกฝัง
อนุรักษ์ ความเป็ นไทย
5. เพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
2. ระดับความพึงพอในของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรี ยนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาหรื อประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
4. จานวนงานสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์
ความรู ้
5. อาจารย์/นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน
6. จานวนองค์ความรู ้ทนี่ าไปใช้ประโยชน์
7. จานวนโครงการที่บริ การวิชาการ
8. ร้อยละของการบูรณาการวิชาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
9. มีฐานข้อมูลชุมชน
10. ปรับปรุ งห้องอาเซียน
11. พัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
12. จานวนองค์ความรู ้ของการทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เผยแพร่
13. โครงการวัฒนธรรมท้องถิน่

เป้ าหมาย
3.51

หน่ วยนับ
ร้อยละ

4

ระดับ

75

ร้อยละ

1

เรื่ อง

1
1
1
30

ทุน
เรื่ อง
โครงการ
ร้อยละ

1
1
1

ฐาน
ห้อง
ศูนย์

1

เรื่ อง

1

โครงการ

14. ระดับคุณภาพศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
15. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนา
16. จานวนองค์ความรู ้ KM
17. แผนความเสี่ ยง
18. แผนบริ หารธรรมาภิบาล
19. พัฒนาหลักสู ตรใหม่

3.51

คะแนน

100
1
1
1
1

ร้อยละ
เรื่ อง
แผน
แผน
หลักสู ตร

