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 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จัด
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 
 แผนกลยุทธ์ท่ีจัดท ามีความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย มีความเช่ือมโยงกับ
ปรัชญา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย บทน า การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผลกลยุทธ์ฉบับ
นี้จะใช้เป็นเข็มทิศช้ีทางแก่บุคลากรของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาทให้มีแนวทางการด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่การพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีดีของสังคมและ
ท้องถิ่นต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 
 
 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้แผนกลยุทธ์พ.ศ. 2560-2564 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
เช่ือมโยงกับปรัชญา “ให้โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน” และ วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” สอดคล้องกับพันธกิจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ   
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาลรวมถึง
นโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ โดยกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย การประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก และน าข้อมูลดังกล่าวจัดท าเป็น ร่าง แผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
จันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. 2560-2564 โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชาพิจารณ์บุคลากรภายใน คณะกรรมการภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวช้ีวัด แนวทาง โครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิยาลัย และ
ถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 พันธกิจและยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่
มาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่
สังคม 
 พันธกิจที่ 3 บริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความต้องการ
ของสังคมท้องถิ่นวิชาชีพ 

 เป้ำประสงค์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 เป้ำประสงค์ท่ี 2 พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

 เป้ำประสงค์ที่ 3 พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้อื่น ๆ ให้
บริหารทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่
ชุมชน 

 เป้ำประสงค์ที่ 4 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและปลูกฝัง
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ตามหลักธรรมมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เป้ำประสงค์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานและโครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรูตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของ
สังคมท้องถ่ินวิชำชีพ 

 กลยุทธ์ท่ี 1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน (TQF) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา สนับสนุนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเลิศทำงวิชำกำร วิจัยและพัฒนำภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย นักศึกษาและอาจารย์ 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการจัดท าองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชากร 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายชุมชนในการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สืบสานแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคมตามแนวทางพระราชด าริ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริม กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมบูรณาการเรียนการสอน/วิจัยกับศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนำท ตำมหลักธรรมมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อการบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาการบริหารความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.6 ขับเคล่ือนทิศทางวิทยาเขตชัยนาท 
 

 เพื่อให้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของกลยุทธ์
อย่างชัดเจน จึงก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จจ านวน.....ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สอดคล้องกับความ
ต้องการของของสังคม และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

 ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 จ านวนงานส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 อาจารย์/นักศึกษา ได้รับทุนสนับสนุน 

 ตัวชี้วัดท่ี 6 จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 จ านวนโครงการท่ีบริการวิชาการ 

 ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละของการบูรณาการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดท่ี 9 มีฐานข้อมูลชุมชน 

 ตัวชี้วัดท่ี 10 ปรับปรุงห้องอาเซียน 

 ตัวชี้วัดท่ี 11 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 ตัวชี้วัดท่ี 12 จ านวนองค์ความรู้ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่ 
 ตัวชี้วัดท่ี 13 โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัดท่ี 14 ระดับคุณภาพศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ตัวชี้วัดท่ี 15 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

 ตัวชี้วัดท่ี 16 จ านวนองค์ความรู้ KM 

 ตัวชี้วัดท่ี 17 แผนความเส่ียง 
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 ตัวชี้วัดท่ี 18 แผนบริหารธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัดท่ี 19 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 กางวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตของ
องค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตท่ีต้องบรรลุและก าหนดแนวทางในการบรรลุบนพื้น
ฐานข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี และมีการ
ประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันท่ี 6 
กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ท่ีสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 และแผนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาอื่น ๆ  
 การจัดท าแผนกลยุทธ์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท ให้มีคุณภาพ เนื่องจากการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท จ าเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาและการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 8 ด้าน เช่ือมโยงกับปรัชญา “ให้โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน” 
สอดคล้องกับพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตลอดจนแผนระดับชาติท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเอกลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” และอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา 
ก้าวหน้าเทคโนโลยี” บนพื้นฐานค่านิยมร่วมขององค์กร “บัณฑิตย่อมฝึกตน” 
 จากเหตุท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จึงได้
จัดท าแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. 2560 - 2564  โดย
ด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก และน าข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจัดท าเป็นร่างแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)ด าเนินการจัดการประชาพิจารณ์
บุคลากร 
ภายใน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็น และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวช้ีวัด แนวทาง โครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบ
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แต่ละตัวช้ีวัดเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
น าไปสู่การปฏิบัติรวมถึงใช้เป็นแผนแม่บทระยะยาวส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ และ
เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
สามารถน าแผนกลยุทธ์ไปพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อร่วมกัน
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาทให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท 
 2. เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในช่วง 5 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2564 ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
 3. เพื่อก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายงานและสามารถน าไปใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 
 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 - 2564  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้
ผ่านกระบวนการมีส่วนรวมของกรรมการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา โดยผ่านการประชุมประชาพิจารณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท้ังเชิง
ประจักษ์และเชิงวิพากษ์วิจารณ์ โดยข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 
 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์
อย่างเป็นระบบครบวงจร ต้ังแต่การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผลโดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดย
มุ่งเน้นให้ 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการท่ีตรงตามบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการ
ก าหนดตัวช้ีวัด เป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงาน และสามารถ
ตอบสนองภารกิจของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  
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 การด าเนินการทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์โดยการประชุมผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพิจารณา ทบทวนและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท รวมถึงค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท เพื่อน ามาบูรณา
การความเช่ือมโยง และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท 
 

 จัดท า (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมด้วย 

 ฝ่ายงานนโยบายและแผน จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม – ชัยนาท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 ฝ่ายงานนโยบายและแผน จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ฉบับสมบูรณ์ 

 น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม – ชัยนาท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 ฝ่ายงานนโยบายและแผน จัดท าแผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม –  ชัยนาท ฉบับสมบูรณ์ โดยปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

 ประกาศแจ้งให้ทุกฝ่ายงานและบุคลากรภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท รับทราบ 

 จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อท าความ
เข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
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แผนภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ ์ระยะ 5 ปี 
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท 
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1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
 2. ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ได้แผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
 3. ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ได้กรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายงานและสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี  2 
กรอบนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำ 

  
 การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท พ.ศ. 2560 นั้น ได้พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาตามแผนต่าง ๆ ระดับชาติท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการศึกษา โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 
2.1 นโยบำยรัฐบำล 
 ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ศักยภาพประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ าและ
พัฒนาก าลังคนในเป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ 
บริการ 
 ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
 ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
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2.2 นโยบำยและจุดเน้นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงนโยบายด้าน
การศึกษา ณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 
  

นโยบำยทั่วไป 
 ข้อท่ี 7 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้
ครบวงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลัง
ศึกษาและการรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 ข้อท่ี 16 การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เร่งรัดการด าเนิน
โครงการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการด าเนิน
โครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้บังเกิดผลโดยเร็ว 
 นโยบำยเฉพำะด้ำนกำรอุดมศึกษำ 
 1. ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจนตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ
สถาบันเพื่อลดความซ้ าซ้อน 
 2. ก าหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยท่ีมีคุณภาพมีการ
วิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
 3. จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
 จุดเน้นของนโยบำย เช่น การเปล่ียนแปลงกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การปฏิรูปการศึกษา การลดความเหล่ือม
ล้ าทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ การผลิตนักศึกษาตาม
ความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน การก าหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น 
 
2.3 (ร่ำง) ทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น าเสนอ (ร่าง) ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2558 สรุปเป็นประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
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2.4 นโยบำยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดปัจจุบัน (สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน) มีนโยบายเพื่อยกระดับ
คุณภาพการอุดมศึกษาไทย ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 นโยบายข้อท่ี 1 การลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา 
 มีกลไกการด าเนินงานใน 3 โครงการ ได้แก่ 

1.1 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ แนวทำง 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน - ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โดย

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ปรับระบบการคลังด้านการศึกษา พัฒนา
คุณภาพครู พัฒนาระบบการประเมินและรับรอง
คุณภาพและปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ แนวทำง 
การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา - ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนและ

ผ ลัก ดัน ให้ ผู้ ป ร ะกอบการมี บทบาท ด้ าน
นวัตกรรมเทคโนโลยี ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ให้ใช้ประโยชน์ได้แท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาร
ธารณะ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
โดยขยายการลงทุนด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังและแรงงาน พัฒนายกระดับ คุณภาพ
แรงงานท้ังในระบบและนอกระบบให้มีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

กรอบวิสัยทัศน์ 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทาง การพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมี 

รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
มีระบบนิเวศน์ท่ีดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 

“มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยนื” ของประเทศ 
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 1.2 โครงการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 
 1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ของบริบทโลก 
 นโยบายข้อท่ี 2 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 เพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐานท้ังหลักสูตร อาจารย์ บัณฑิตและนักศึกษา ให้มีความหลากหลาย
ครอบคลุมท้ังสายวิชาการ สายวิชาชีพและปฏิบัติการ เพื่อผลิตนักวิจัย/นักวิชาการ (Academic) นัก
วิชาชีพช้ันสูง (Professional) และนักเทคนิค/นักปฏิบัติ (Technical/Practice) ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ รวมทั้งให้สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 
 นโยบายข้อท่ี 3  การประกันคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของตนเอง ท้ังใน
ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มสถาบัน 
 นโยบายข้อท่ี 6 การส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
 เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือด าเนินการตามโจทย์ในการ
พัฒนาประเทศ และช่วยผลักดันประเด็นท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุน
โดยเครือข่ายเป็นกลไกในการเช่ือมโยงการศึกษาทุกระดับและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ี และประเทศ 
 นโยบายข้อท่ี 8 การผลิต พัฒนาครู และผู้บริหารการศึกษา 
 การผลิตครูท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยมีหลักส าคัญ คือ การพัฒนาวิธีการผลิตครู ต้ังแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการผลิตครู 
ขั้นตอนท่ีส าเร็จการศึกษา และติดตามดูแลครูเพื่อท่ีจะไปช่วยเหลือโรงเรียนท่ีบัณฑิตไปท างานด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีแนวนโยบายท่ีจะเสนอรัฐบาลให้ใช้เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย เป็นพี่เล้ียงในการ
พัฒนาโรงเรียนต่อไป 
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2.5 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 – 2574) 
แผนแม่บทส าคัญต่อการก าหนดนโยบายของ 
สกอ. มีประเด็นทิศทางและนโยบาย 9 ข้อ 
1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 
2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
    - การจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
4. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา 
6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
   - การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่ 
7. เครือข่ายอุดมศึกษา 
8. การพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
9. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู ้

สกอ. อยู่ ระหว่างการจัดท าร่างกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2574 ) โดย สกอ. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้ว 8 ครั้ง และท่ี
ประชุมมีข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
1. ให้น าประเด็นการทบทวนภารกิจอุดมศึกษา
ไทยมาเป็นตัวต้ังในการจัดท ากรอบแผนฯ และ
แผนพัฒนาฯ 
2. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังมีการมอบหมาย
ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ท่ี จ ะ ใ ห้ ก ลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้ชัดเจน 
3. กรอบแผนฯ 15 ปี ควรท าหน้าท่ีเป็นหัวขบวน
ในการยกระดับการอุดมศึกษา ควรสะท้อนให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของระบบอุดมศึกษา
ไทย และ ในการ จัดท าแผนควรมองภาพ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวตั้ง 

 
 2. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เปล่ียนระบบการน าองค์กรให้ขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 
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2.6 แผนยุทธศำสตร์เพื่อยกคุณภำพมำตรฐำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏสู่คุณภำพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2567) 
 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีมติให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพ
มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567) โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพและการยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น และพื้นท่ี ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน 
  
 จุดเน้นและอัตลักษณ์ 
 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้ก าหนดกลุ่มวิชา (Cluster) ท่ีเป็นจุดเน้น (Positioning) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จ านวน 8 กลุ่มวิชา (Cluster Area) ได้แก่ 
 1. ด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
 2. ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 3. ด้านอุตสาหกรรมบริการ ท่องเท่ียว การโรงแรมและท่ีพัก/รีสอร์ทและการจัดการ 
 4. ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ การคมนาคม การส่ือสาร การผลิตและการก่อสร้างและการ
จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท้องถิ่นและ ICT 
 5. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการสาธารณะและ
ท้องถิ่น 
 6. ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมและการบริการ 
 7. ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ส่ือสารการแสดง และส่ือสารการบันเทิง
ท้องถิ่น 
 8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น 
 
 เป้ำหมำยและนโยบำย 
 1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
 2. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 3. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหล่ือมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล 
 



 

 

12 แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การแก้ปัญหา 
การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล เน้นสาขาเพื่อการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่นเฉพาะพื้นท่ี (area-based) ให้เข้มแข็งและยั่งยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม มาใช้เป็นแนวทาง โดยอยู่บนฐานของการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับวิจัยและพัฒนา 
 4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน
การจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการวิชาการให้ยั่งยืน 
 5. บริหารจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส เป็นธรรมด้วย
หลักธรรมาภิบาล สู่การเปล่ียนแปลงท่ีดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความ
คล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) และสู่การก ากับและดูแลตนเอง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูสู่มืออาชีพและได้มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และการยกคุณภาพและมาตรฐานการ
วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 การยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่  7 การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย และความร่วมมือกับภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมท้องถิ่นและผู้ประกอบในการจัดการศึกษาและการวิจัย 
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2.7 ยุทธศำสตร์และจุดเน้นกำรพัฒนำ (Focus Area) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย
และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาบัยกลุ่มราช
ภัฏจึงก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตามภารกิจและจุดเน้นดังนี้ 
 1. สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 3. ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 จุดเด่นและศักยภำพมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีศักยภาพ จุดเน้นและจุดเด่นท่ีส าคัญในการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศดังนี้ 

1. การผลิตและพัฒนาครู เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ข้าว

ผลิตภัณฑ์จากเห็ด 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง เช่น การดูแลรักษาสุขภาพ โภชนาการ การรักษาด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
4. การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เช่น กฎหมาย การพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
5. ภาษาและวัฒนธรรม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอาเซียน (ขะแมร์) ดนตรี (ไทย

และสากล) นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง 
6. พลวัตและทุนทางสังคม เช่น เศรษฐกิจดิจิตอล การส่ือสารยุคใหม่ ICT สินค้า OTOP การ

พัฒนาอาชีพ AEC เป็นต้น 
 

กลุ่มวิชำ (Clusters) ที่เป็นจุดเน้นยุทธศำสตร์ (Focus Areas) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2559 – 2568  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีคุณภาพ ให้โอกาสและความเสมอภาค (Quality, Equality and 
Opportunity) ทางการศึกษาแก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ท่ี ทันสมัยและ สู่ความเป็น
มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 15 ปี ท้ังด้านการผลิตก าลังคน ปัญหาประชากร 
ปัญหาความยากจน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบูรณาการ และการใช้ทรัพยากร 

ร่วมกัน ตลอดจนความโดดเด่นเฉพาะทางในการท าพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จึงได้ก าหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์ (Focus Areas) จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม (Clusters) ได้แก่ 
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กลุ่มวิชาท่ี 1 ด้านการผลิตครูและการพัฒนาวิชาชีพครู 
กลุ่มวิชาท่ี 2 ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มวิชาท่ี 3 ด้านภาษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ การ
แสดงการบันเทิงและส่ือสารมวลชน 

 
ตารางท่ี 1 เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ตามกลุ่มวิชา หลักสูตรและผลผลิตท่ีเป็นจุดเน้น 
 

กลุ่มวิชำ / cluster เป้ำหมำยหลักสูตร / สำขำเปิดสอน ผลผลิต 
1. ด้านการผลิตครูและการ
พัฒนาวิชาชีพครู 

หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ (English Program) 

ครูสอนหลักสูตร 2 ภาษา และ
หรือ EP 

2. ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย 
2. สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก 
3. สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฐาน
ชีวภาพ 

1. ผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา (Personal Trainer) 
2. แพทย์แผนไทย/แผนจีน/
แผนอินเดีย 
3. ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์ชะลอวัย/เวช
ส าอางสมุนไพร 

3. ด้านภาษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
นาฏศิลป์ การแสดงการบันเทิง
และส่ือสารมวลชน 

1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง 
2. สาขาวิชาภาษาอาเซียน 
3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์สร้างสรรค์
และส่ือพลวัต/ดิจิตอล 

1. นักดนตรี นักร้อง นักแสดง 
นักแต่งเพลง/ผู้ประกอบการ
ธุรกิจส่ือบันเทิง 
2. นักภาษาศาสตร์ AEC 
3. นักข่าว/นักส่ือสารมวลชนท่ี
สามารถ Convergence ส่ือได้
ทุกประเภท (ส่ือออกไลน์ ส่ือ
โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ และ
ส่ือใหม่) 

4. ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
และการอาหาร 

1. สาขาวิชาการเกษตรชุมชนเมือง 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางเลือกส าหรับทุกคน 

1. นักวางแผนโภชนาการ 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
การเกษตรและอาหาร 
3. ผู้ประกอบสัตว์เล้ียงเพื่อ
ชุมชนเมือง 
4. ผู้ประกอบการพืชชุมชนเมือง
และภูมิสถาปัตย์ 
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ทิศทำงกำรด ำเนินงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2559 – 2568 
 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ในวาระการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมบรรจบ
พันธุเมธา ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี สามารถสรุปทิศทางการจัดท า Road Map พ.ศ. 2559 – 2568 
ได้ดังนี้ 
 

กลุ่มวิชำ / cluster ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ด้านการผลิตครู และการพัฒนา
วิชาชีพ 

1 .  สร้ า งครู คณิตศาสตร์  English Program ส าหรับ 
International School 
2. พัฒนาครูต้นแบบคณิตศาสตร์ 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดด้วย Micro-
Teaching 

2. ด้านวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2. ศูนย์ส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ และ
บุคลากรทางการกีฬา 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Animation) 
4. หลักสูตรการแพทย์สมุนไพร 
5. หลักสูตรการแพทย์แผนไทย/แผนจึน/แผนอินเดีย 

3. ด้านภาษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง 
การบันเทิงและส่ือสารมวลชน 

1. จัดต้ังวิทยาลัยดุริยางศาสตร์ (วิทยาลัยการดนตรี) 
2. อนุรักษ์สืบสานการแสดงโขนผู้หญิง 
3. จัดต้ังคณะนิติศาสตร์ (Commercial Law) 
4. หลักสูตรธุรกิจดิจิตอล 

4. ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและ
การอาหาร 

1 .  ศูนย์ วิ จั ย และพัฒนา เกษตรอิ นทรี ย์  (Organic 
Farming) 
2. ศูนย์เรียนรู้เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายความเช่ียวชาญด้านแพะ และผลิตภัณฑ์จากแพะ 
4. ข้าวพันธุ์ถิ่นชัยนาท 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) 
เช่น ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ข้าว และแพะ 
6. ฟาร์มเกษตรชุมชนเชิงพาณิชย์ 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
3.1 ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 

 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นสถาบันการจัดการศึกษานอก

สถานท่ีต้ังรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะ หลักสูตรต่างๆ ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท 
จึงมีฐานะเทียบเท่าคณะสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท ได้ด าเนินการในการยกฐานะ ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท ตามแผนการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2558 – 2564 ในช่วงระยะแรก จะด าเนินการจัดต้ังคณะเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์วิทยาการ
จัดการ และคณะครุศาสตร์ ตามล าดับ เพื่อให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ท าหน้าท่ีเสริมสร้างในการตอบสนองการเข้าถึงการศึกษา ของประชาชน สังคม ประเทศชาติ 
นานาชาติ 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ด าเนินสืบเนื่องจากการขอใช้ท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ ณ. ท่ีดินบ้านดอนอรัญญิก ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
เพื่อรองรับการขยายวิทยาเขต ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ในขณะนั้น โดยทางจังหวัดชัยนาท โดย
มี ท่านอารยะ วิวัฒน์วานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในสมัยนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้การขอใช้ท่ีดิน
ของทางราชการในการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญา
อุดมศึกษาและระดับท่ีสูงขึ้น และทางสถาบันราชภัฏจันทรเกษม      โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล  
ผลิศักด์ิ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ ในขณะนั้นในฐานะผู้ริเริ่มใน การขยายพื้นท่ีจัด
การศึกษาออกสู่สังคมท้องถิ่นได้เล็ง เห็นความส าคัญของการศึกษา พร้อมท้ังการเข้าถึงการศึกษาของ
คนภายในชุมชน พัฒนาชุมชนให้เยาวชนในเขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดใกล้เคียงไม่ต้องเดินทางเข้าไป
ศึกษาต่อ ในตัวเมืองใหญ่หรือสถาบันการศึกษาในเมืองท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง ซึ่งได้รายงานการใช้ท่ีดินต่อ 
รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ในขณะนั้นได้รับทราบ 

คณะกรรมการจังหวัดชัยนาท มีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินและถอดสภาพท่ีดินจากท่ีดิน 
สปก เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2546 กรมท่ีดิน ได้เสนอกระทรวงมหาดไทย โดย รองศาสตรจารย์เท้ือน 
ทองแก้ว อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักด์ิ และ
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศขึ้นทะเบียนท่ีดิน หมู่ท่ี 7 -8 ของบ้านอรัญญิก ต าบลแพรกศรีราชา 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมพื้นท่ีในการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน จ านวน 326 ไร่ 85 ตารางวา ซึ่ง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 พร้อมท้ังประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 24ง วันท่ี 24 มีนาคม 2548 เพื่อให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พร้อมท าหน้าท่ีในการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองรับการขยาย
วิทยาเขต ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม (ขณะนั้น) ต่อไป 
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเมตตาจาก พระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ 
(หลวงปูฤ่าษีตาไฟ) เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท องค์อุปถัมภ์ก่อสร้าง อาคาร
เรียนแบบ 4 ช้ัน และให้นามอันมงคลว่า อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ ซึ่งต่อมาได้รับความ
อนุเคราะห์จาก  

คุณแม่ทองค า เมฆโต ผู้ก่อต้ังบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริจาค
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ช้ัน โดยใช้แบบการก่อสร้างแบบเดียวกัน ให้กับศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพื่อให้ใช้เป็นสถานท่ี ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม ท าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชน 
ประชาชน บุคคลท่ัวไป ท่ีเข้ามาศึกษาหาความรู้สอดคล้องกับปณิธานการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการท านุ
รักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืนโดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยาฐานะครู 
 
3.2 นโยบำย 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นโยบายกรอบทิศทางการด าเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. ด้านการบริหารตามนโยบายธรรมาภิบาล ตามนโยบายเน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ การบริหารความเส่ียง และความมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ด้านบุคลากรส่งเสริมพัฒนาทักษะการท างานและการบริการ ด้านการพัฒนาคุณวุฒิและ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

3. ด้านประกันคุณภาพประกาศนโยบายการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
อย่างต่อเนื่องและด าเนินการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ก าหนดและน า
ผลการประเมินมาจัดท าแผนปรับปรุงตามทิศทางของมหาวิทยาลัย 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

5. ด้านการวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรวบรวมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบูรณาการสู่
การเรียนการสอนและการวิจัยเพื่ออนุรักษ์และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชุมชน 

6. ด้านชุมชนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมกลุ่มประชมคม วัด ศูนย์ฯ และ
ชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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3.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น
วิชาชีพ 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน 

2. ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ วิจัยและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

3. บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และท้องถิ่น 

3. พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ ให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

4. ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 

4. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์
ความเป็นไทย  

5. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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3.6 กำรประเมินสภำพแวดล้อมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   เป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

องค์กรท้ังในแง่เชิงบวกและเชิงลบ  ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพขององค์กรว่า
เป็นอย่างไร  และพัฒนาไปในทิศทางใด  สภาพแวดล้อมท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์กรแบ่ง
ได้  2 ประเภท  คือ สภาพแวดล้อมภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายใน  ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาจาก “โอกำสและอุปสรรค” ขององค์กร ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  พิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดอ่อน” ขององค์กร 

 จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน ท่ีเป็น
ข้อดี หรือข้อเด่น  ท่ีท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

 จุดอ่อน ( Weaknesses)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในท่ี
เป็นข้อด้อยซึ่งส่งผลเสีย ต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออ านวย หรือสนับสนุนให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

 อุปสรรค (Threats)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
ภัยคุกคาม หรือข้อจ ากัดท่ีท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 

การวิเคราะห์ SWOT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
S1  ความมีชื่อเสียงของศูนย์การศึกษา-ชัยนาท 
S2  มีพ้ืนที่กว้างขวาง ประมาณ ๓๒๖ ไร่ 
S3  ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาในจังชัยนาท 
S4  ความพร้อมที่จะเข้าสู่การพัฒนา(อาเซียน) 
S5  มีห้องสมุดการเรียนรู้ 
S6  มีสื่อและการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
S7 เป็นพ้ืนที่ผลิตผลทางการเกษตรที่เอื้อต่อการจัด
หลักสูตรด้านการเกษตร 
S8  มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน 
S9  มีความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์การศึกษาฯ-
ชัยนาท 
S10 บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
S11 มีหอพักนักศึกษา (อนุมัติแล้ว) 
S12 เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสถานที่ฝึกอบรมของหน่วย
ภาครัฐ 
S13 ความร่วมมือของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
S14 เป็นสถาบันอุดมศึกษาใกล้ชุมชน 
S15 ผ่านการประเมินศูนย์นอกท่ีต้ัง (สกอ) 

W1 การปรับปรุงทิศทางของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 
W2 ระบบสาธารณูปโภคยังไม่สมบูรณ์ 
W3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
W4 ระยะทางในการด าเนินงานเป็นอุปสรรคในการ
ชี้แจงรายละเอียดของงาน 
W5 ไม่มีผลงานวิจัยในการบริการวิชาการ 
W6 การมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่า /ศิษย์ปัจจุบันกับ
หน่วยงานยังมีน้อย 
W7 พัฒนาคู่มือให้มีประสิทธิภาพ 
W8 สาขาวิชาขาดความหลากหลาย 
W9 สภาพการเรียนการสอนขาดสิ่งเร้าทางด้านการน า
เทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
W10 การกระจายงานภาระหน้าที่ยังไม่ชัดเจนตาม
ต าแหน่งงาน 
W11 ขาดการสนับสนุนทางด้านการวิจัย(งบประมาณ) 
W12 ระยะทางไกลจากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 
W13 พ้ืนฐานการศึกษาของนักศึกษา 
W14 อาจารย์ผู้สอนไม่ประจ าที่ศูนย์การศึกษาฯ-
ชัยนาท 
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S16 ผู้อ านวยการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหาร 
S17 มีงบประมาณพัฒนาเพ่ือพัฒนาศูนย์ 
S18 เป็นพ้ืนที่ส าหรับการวิจัยและการบริการวิชาการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

W15 นักศึกษาขาดที่ปรึกษาทางวิชาการ 
W16 ความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
W17 นักศึกษาขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O1 นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการให้เงินกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
O2 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่ 
ในการจัดการศึกษา 
O3 การเปิดประชาคมอาเซียน 
O4 แผนการศึกษาชาติมีนโยบายให้โอกาสทางการ
ศึกษากับท้องถ่ิน 
O5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชสนับสนุน
โครงการพระราชด าริ 
O6 โครงการพัฒนาประเทศด้านการขนส่ง 
O7 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมข้าวของจังหวัดชัยนาท 
O8 แผนการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จากระดับจังหวัดไปสู่ระดับชาติ 
O9 การส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัด
ชัยนาท 
O10 ความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ วิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 
O11 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทส่งเสริมด้านผลผลิต
เกษตรมาตรฐานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
O12 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
O13 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
O14 นโยบายของรัฐบาลในการประเมินท้องถ่ิน ส่งผล
ให้เป็นที่รู้จักมหาวิทยาลัย 
O15 หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดชัยนาทให้ความ
ร่วมมือด้านการศึกษา 
O16 นโยบาย พรบ.สุขภาพ มีความสอดคล้องกับงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
O17 นโยบายการเปิดเมืองท่านของจังหวัดชัยนาท(เปิด
เมืองปั่น) 
O18 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สนับสนุนการควบรวมจัดเป็น 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 
O19 นโยบายการเพ่ิมหรือด้านมาตรฐานทางด้าน
การศึกษา 
O20 รัฐบาลเพ่ิมค่าครองชีพให้บุคลากรทางการศึกษา 

T1 การแข่งขันของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
T2 การบริการสาธารณะไม่เอื้อต่อการเดินทาง 
T3 อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลง 
T4 ระยะทางในการเดินทาง 
T5 ภัยธรรมชาติในเขตภาคกลางตอนล่าง 
T6 ค่านิยมการเลือกสถานศึกษา 
T7 นโยบายของรัฐบาลไม่ส่ ง เสริมให้ เปิดศูน ย์ /
มหาวิทยาลัยเพ่ิม 
T8 สภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบภัยแล้ง 
T9 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ในการ
ควบคุมการผลิตบัณฑิตท าให้เป็นอุปสรรคในการเป็น
การเรียนการสอนของศูนย์นอกท่ีต้ัง 
T10 แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่นิยม
เรียนทางด้านสายอาชีพ 
T11 การรับรู้การจัดการเรียนการสอนต่อการจัดการ
เรียนการสอนต่อชุมชน 
T12 ส านักงานงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ด้านการเงินการคลัง 
T13 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงาน สกอ./สม.ศ/มจษ. 
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TOWS Matrix 

 
ปัจจัยภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด
ชัยนาท 
S3 ความพร้อมท่ีจะเข้าการพัฒนาสู่อาเซียน 
S4 มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียน
การสอนท่ีเพียงพอ 
S5 เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรม
การเกษตรและหลักสูตรด้านการเกษตร 
S11 ความร่วมมือของชุนชนและท้องถิ่น 
S12 มีการลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน 
S14 ผู้บริหารมีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
บริหาร 
S15 มีงบประมาณพัฒนาเพื่อพัฒนาศูนย์ 
S16 เป็นพื้นท่ีส าหรับการวิจัยและการบริการ
วิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โอกำส (Opportunities) SO 
O2 ได้ความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่าย
ชุมชนในพื้นท่ีในการจัดการศึกษา 
O3 การเปิดประชาคมอาเซียน 
O4 แผนการศึกษาชาติมีนโยบายให้โอกาส
ทางการศึกษากับท้องถิ่น 
O5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
สนับสนุนโครงการพระราชด าริ 
O7 นโยบายการศึกษาชาติให้โอกาส
มหาวิทยาลัยมีส่วนรวมในการก าหนดยุทธ
ศาตร์ของจังหวัด 
O8 ความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ วิถี
ชีวิตและศิลปวัฒนธรรม 
O9 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทส่งเสริม
ด้านนวัตกรรมผลผลิตเกษตรมาตรฐานและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
O10 นโยบายรัฐบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
O11 นโยบายของรัฐบาลประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการท่ัวประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ครอบคลุมท้ัง 5 
ด้าน (TQF)  
1.2 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการ
ของสังคม  
(S4,S2, O2,O4) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
2.1 สนับสนุนการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.2 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย นักศึกษาและ
อาจารย์  
2.3 สนับสนุนการจัดท าองค์ความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์  
(S10,S11, S16,O5,O7,O8,O9,O10) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
3.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ  
3.2 ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ 
3.3 พัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายชุมชนในการ
บริการวิชาการ 
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O12 นโยบายประชาสังคมในด้านสมัชชา
สุขภาพและประชารัฐ มีความสอดคล้องกับ
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

3.4 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
3.5 ส่งเสริม สืบสานแนวทางการพัฒนาชุมชน 
สังคมตามแนวพระราชด าริ 
(S3,S11,S12,S16,O2,O3,O8,O9O10) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 
4.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัยกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
(S11,O8,O12) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 
5.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
5.6 ขับเคล่ือนทิศทางวิทยาเขตชัยนาท 
(S5,S14,S15,O4,O11) 
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ปัจจัยภำยใน 

 
 
 
 
 

 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S4 มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียน
การสอนท่ีเพียงพอ 
S6 มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ 
S7 มีความร่วมมือของบุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาฯ – ชัยนาท 
S8 มีบุคลากรครบตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการ 

อุปสรรค (Threats) ST 
T1 การแข่งขันของมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
T6 การปรับเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
ในการควบคุมการผลิตบัณฑิตท าให้เป็น
อุปสรรคในการเป็นการเรียนการสอนของศูนย์
นอกท่ีต้ัง 
T8 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงาน สกอ./สมศ./มจษ. 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา 
สนับสนุนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (S4,T8) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  
5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ 
5.3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้(KM)เพื่อการ
บริหาร 
(S6,S7,S8,T1,T6,T8) 
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ปัจจัยภำยใน 

 
 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ยังไม่มีการด าเนินการตามทิศทางท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ 
W10 มีข้อจ ากัดในการขอทุนวิจัย 

อุปสรรค (Threats) WT 
T1 การแข่งขันของมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
T6 การปรับเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
ในการควบคุมการผลิตบัณฑิตท าให้เป็น
อุปสรรคในการเป็นการเรียนการสอนของศูนย์
นอกท่ีต้ัง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
(W10,T1) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  
5.4 พัฒนาการบริหารความเส่ียง 
(W1,T6) 

   

 
ปัจจัยภำยใน 

 
 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดอ่อน (Weakness) 
W8 ขาดการหลากหลายในการใช้ส่ือและ
เทคนิคการสอน 
W10 มีข้อจ ากัดในการขอทุนวิจัย 

โอกำส (Opportunities) WO 
O4 แผนการศึกษาชาติมีนโยบายให้โอกาส
ทางการศึกษากับท้องถิ่น 
O8 ความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ วิถีชีวิต
และศิลปวัฒนธรรม 
O13 นโยบายการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
1.4 พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 
(W8,O4,O3) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 
4.2 สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 
(W10,O8) 
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ส่วนที 4 
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 
 
4.1 ปรัชญำ (Philosophy)  

 “ให้โอกาสทางการศึกษา  น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน” 
 
4.2 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม 
3. บริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. บริการหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 
4.3 วิสัยทัศน์ (Vision)   

“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” (Life 
Long Learning for Localization Moral Society) 
 
4.4 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 

บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 
4.5 อัตลักษณ ์(Identity) 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
 
4.6 ค่ำนิยม (Shared Value) 

“บัณฑิตย่อมฝึกตน : อตฺตาน  ทยนฺติ ปณฺฑิตา” 
 
4.7 คุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ 
 การก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท ได้น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualifications 
Framework for Higher Education – TQF : HEd) ซึ่งก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิต 
แบ่องออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
    1.2 ขยัน อดทน อดกล้ัน ประหยัด พอเพียง 
    1.3 มีวินัย รู้หน้าท่ี รับผิดชอบ รู้กาลเทศะ ตรงเวลา 
    1.4 เสียสละ มีน้ าใจ มีจิตอาสาธารณะ 
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    1.5 กตัญญู มีจิตส านึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
    1.6 สุภาพ อ่อนน้อม 
    1.7 รู้รักสามัคคีและมีจิตส านึกประชาธิปไตย 
    1.8 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 2. ด้ำนควำมรู้ 
    2.1 มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาท่ีศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
    2.2 มีความรู้ในหลักการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน 
    2.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
    3.1 สามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อเท็จจริง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีต้องการ 
    3.2 สามารถใช้ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
    3.3 สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติในงานประจ าและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และพัฒนางานประจ าได้อย่างเหมาะสม 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
    4.1 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
    4.2 มีภาวะผู้น าในการท างานของกลุ่ม 
    4.3 มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างานของกลุ่ม 
    4.4 มีความรู้รับผิดชอบต่ออาชีพมีน้ าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการท างานเพื่อ
ส่วนรวม 
 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    5.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมี 
                  วิจารณญาณ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
    5.2 มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.8 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค ์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น
วิชาชีพ 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน 

2. ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ วิจัยและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

3. บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และท้องถิ่น 

3. พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ ให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

4. ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 

4. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์
ความเป็นไทย  

5. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานและโครงการ 
ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรูตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำร
ของสังคมท้องถ่ินวิชำชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน (TQF) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที ่1.3 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา สนับสนุนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒระดับอุดมศึกษา (TQF) สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเลิศทำงวิชำกำร วิจัยและพัฒนำภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย นักศึกษาและอาจารย์ 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการจัดท าองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนงานส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 อาจารย์/นักศึกษา ได้รับทุนสนับสนุน 

 ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายชุมชนในการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สืบสานแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคมตามแนวทางพระราชด าริ 
ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนโครงการท่ีบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการบูรณาการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 9 มีฐานข้อมูลชุมชน 



 

 

32 แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

ตัวชี้วัดที่ 10 ปรับปรุงห้องอาเซียน 

ตัวชี้วัดที่ 11 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริม กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่
ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมบูรณาการเรียนการสอน/วิจัยกับศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 12 จ านวนองค์ความรู้ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เผยแพร่ 
ตัวชี้วัดที่ 13 โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ตำมหลักธรรมมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อการบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาการบริหารความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.6 ขับเคล่ือนทิศทางวิทยาเขตชัยนาท 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 16 จ านวนองค์ความรู้ KM 
ตัวชี้วัดที่ 17 แผนความเส่ียง 

ตัวชี้วัดที่ 18 แผนบริหารธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 19 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
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ค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

เป้ำหมำย 
(Target) 

2560-2564 

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ 

3.51 ร้อยละ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการ
สอน  และการ จัดกิ จก ร รม
พัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 4 4 4 4 4 

3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า
ห รื อ ป ร ะ ก อบ อ า ชีพอิ ส ร ะ
ภายใน 1 ปี 

75 ร้อยละ 75 75 75 75 75 
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ค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

เป้ำหมำย 
(Target) 

2560-2564 

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

4. จ านวนส ารวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์ความรู้ 

1 เรื่อง 1 1 1 1 1 

5. อาจารย์/นักศึกษา ได้รับทุน
สนับสนุน 

1 ทุน 1 1 1 1 1 

6. จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

1 เรื่อง 1 1 1 1 1 
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ค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

เป้ำหมำย 
(Target) 

2560-2564 

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

7. จ านวนโครงการท่ีบริการ
วิชาการ 

1 โครงการ 1 1 1 1 1 

8. ร้อยละของการบูรณาการ
วิ ช า ก า ร กั บ พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

30 ร้อยละ 30 30 30 30 30 

9. มีฐานข้อมูลชุมชน 1 ฐาน 1 1 1 1 1 
10. ปรับปรุงห้องอาเซียน 1 ห้อง 1 1 1 1 1 
11. พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

1 ศูนย์ 1 1 1 1 1 
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ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

เป้ำหมำย 
(Target) 

2560-2564 

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

12. จ านวนองค์ความรู้ของการ
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ลป วั ฒ นธร รม
ท้องถิ่นที่เผยแพร่ 

1 เรื่อง 1 1 1 1 1 

13. โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 โครงการ 1 1 1 1 1 
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ค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

เป้ำหมำย 
(Target) 

2560-2564 
หน่วยนับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 4 .  ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ศู น ย์
การศึกษาฯ-ชัยนาท จากผลการ
ประเมิน คุณภาพการ ศึกษา
ภายใน 

3.51 คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

15. ร้อยละของบุคลากรท่ีรับ
การพัฒนา 

100 ร้อยละ 100 100 100 100 100 

16. จ านวนองค์ความรู้ KM 1 เรื่อง 1 1 1 1 1 
17. แผนความเส่ียง 1 แผน 1 1 1 1 1 
18. แผนบริหารธรรมาภิบาล 1 แผน 1 1 1 1 1 
19. พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร 1 1 1 1 1 
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ก. ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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47 แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

ข.รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จันทรเกษม – ชัยนำทครั้งท่ี 2/2559เมื่อวันท่ี 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

คร้ังที่ 2/2559 
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เวลา  9.00 น. 

ณ วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
************************* 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
2. นายพงษ์รัตน ์   วิสิทธิ์ 
3. พระชัยนาทมุน ี
4. พลโทมานิจ    บุญโปร่ง 
5. นายยุทธนา    พันธุ์ศรีวิลาส 
6. นายวิจิตร    จารุโณประถัมภ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไร    รื่นฤทธิ์ 

 
เร่ิมประชุม เวลา 9.00 น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า
คณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม –ชัยนาท ครบองค์ประชุม จึง
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ประธานมีเรื่องแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ ดังนี ้

1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 811/2559 เร่ืองแต่งต้ัง 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  
   ตามท่ีค าส่ังคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย
การบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 
แล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ประกอบด้วย 

1. พระชัยนาทมุนี 
2. พลโทมานิจ บุญโปร่ง 
3. นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส 
ท้ังนี้  ให้กรรมการมีอ านาจหน้าท่ีตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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จันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. 2557 
ต้ังแต่วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จนครบวาระ 3 ปี ในวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา    

  4.1  ร่าง แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ฉบับ
ปรับปรุง เดือน มิถุนายน 2559 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

  ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา  ประจ าปี 2558 องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผน
บริหาร แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเส่ียง และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น 

  งานนโยบายและแผนได้น าเสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 มติท่ีประชุมมี
ข้อเสนอแนะประเด็นการปรับปรุง ดังนี้  

1. แสดงผลการประเมินยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 
2. เพิ่มกลยุทธ์การพัฒนาด้านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
3. ให้ด าเนินการถ่ายทอดแก่บุคลากร และสาธารณชนต่อไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เลขานุการท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุม ขอเสนอแผนในการพิจารณาประกอบด้วย

แผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2556-2560  
   ผลการพิจารณา คณะกรรมการเห็นชอบในรายละเอียดโครงการ
งบประมาณ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้ปรับปีแผนกลยุทธ์ จาก 2556-2560 เป็น 2560-2564  
2. ให้งานนโยบายและแผนประสานการปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ และ 

เอกลักษณ์ ในป ี2560 และปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2556-2560 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

      2. มอบหมายให้งานนโยบายและแผนด าเนินการแก้ไขแผนกลยุทธ์ ตามข้อเสนอแนะ 
1. ให้ปรับปีแผนกลยุทธ์ จาก 2556-2560 เป็น 2560-2564  
2. ให้งานนโยบายและแผนประสานการปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ และ 

เอกลักษณ์ ในปี 2560 และปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
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ค. ผลกำรประเมินแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

ผลประเมินยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 
ตาราง 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

             (N=94) 
สถำนภำพทัว่ไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
44 
50 

 
46.8 
53.2 

รวม 94 100 
สถำนะ 

บุคลากรภายใน 
นักศึกษา 

บุคคลภายนอก 

 
10 
76 
8 

 
10.6 
80.9 
8.5 

รวม 94 100 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจแผนยุทธศาสตร์ 

ที่ ประเด็นการด าเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 
1. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของสังคม
ท้องถ่ินวิชำชีพ 

1.1 
ส่งเสริมการเรียนการสอนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 

4.16 .738 ดี 

1.2 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม 4.18 .703 ดี 
1.3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 4.13 .691 ดี 
1.4 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 4.17 .838 ดี 
2. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเลิศทำงวิชำกำร วิจัยและพัฒนำภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
2.1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4.18 .733 ดี 
2.2 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย 3.96 .747 ดี 
2.3 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ 4.02 .776 ดี 
3. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถ่ิน เพือ่สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและท้องถ่ิน 
3.1  พัฒนาระบบการบริการวิชาการ 4.17 .785 ดี 

3.2 
ส่งเสริมการบูรณาการเพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ 

4.10 .856 ดี 

3.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชน 4.03 .796 ดี 
3.4 พัฒนาฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 4.09 .863 ดี 
3.5 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 4.00 .916 ดี 
4. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ชุมชน 
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ที่ ประเด็นการด าเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 4.19 .723 ดี 
4.2 สร้างองค์ความรูศ้ิลปวัฒนธรรม 4.09 .728 ดี 
4.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 4.09 .771 ดี 
4.4 ส่งเสริมบรูณาการการเรียนการสอน/วิจัยกับศิลปวัฒนธรรม 4.22 .805 ดี 
5. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนำท ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพ 
5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 4.21 .866 ดี 
5.2 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4.15 .816 ดี 
5.3 การจัดการความรู้เพ่ือการบริหาร (KM) 4.13 .820 ดี 
5.4 การบริหารความเสี่ยง 4.11 .836 ดี 
5.5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 4.14 .824 ดี 
6. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำเอกลักษณ์ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท เพื่อกำร
พัฒนำชุมชนและทอ้งถ่ิน 

6.1 
ส่งเสริม สืบสานแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

4.29 .728 ดี 

6.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมอนุรักษค์ูคลอง 4.19 .780 ดี 
รวม 4.13 .621 ดี 

 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจแผนยุทธศาสตร์พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 ส่งเสริม 
สืบสานแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.29 
และรองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.4 ส่งเสริมบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัยกับ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.22  และพบว่าข้อ 2.2  ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย ยังควรได้รับ
การปรับปรุง ท้ังนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคล่ือนแผนยุทธ์ศาสตร์ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. แผนยุทธศาสตร์ควรเน้นงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เช่น การ
บริการวิชาการ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

2. ควรปรับโครงการของแต่ละกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ให้เท่ากัน เนื่องจากปัจจุบันบาง
ยุทธศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรมท่ีซ้ าซ้อนกนัและมีจ านวนโครงการแตกต่างกัน 

3. ควรเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

4. ควรส่งเสริมยุทธศาสตร์การวิจัยกับนักศึกษา 

5. ควรพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์ เช่น การเพิ่มจ านวนสาขาวิชา คณะ 

6. ควรจัดอาจารย์ในการสอนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในแต่ละวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ไม่สับสนในการเรียนแต่ละวิชา(อาจารย์ผู้สอน 1 ท่าน ต่อ 1 รายวิชา) 

7. การประชาสัมพันธ์แผลกลยุทธ์ไม่ท่ัวถึง 



 

 

51 แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม – ชยันาท 
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