
 
 

  



 
 

ค ำน ำ 

 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ        

จันทรเกษม-ชัยนาท จัดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท และ

เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 

 แผนกลยุทธ์ที่จัดท ามีความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา และ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกระดับ แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย บทน า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ศูนย์ การศึกษาฯ-

ชัยนาท การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผลกลยุทธ์ฉบับนี้จะใช้เป็น

เข็มทิศชี้ทางแก่บุคลากรของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาทให้มีแนวทางการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่

ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่การพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและศูนย์

การศึกษาฯ-ชัยนาท และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีของสังคมและท้องถิ่นต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้แผนกลยุทธ์พ.ศ. 2560-2564 ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย  เชื่อมโยงกับปรัชญา “ให้

โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน” และ วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” สอดคล้องกับพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ   

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-

ชัยนาท ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาลรวมถึงนโยบายการอุดมศึกษาของ

ประเทศ โดยกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และน าข้อมูลดังกล่าวจัดท าเป็น ร่าง แผนกล

ยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. 2560-2564 โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วน

ร่วมและการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชาพิจารณ์บุคลากรภายใน คณะกรรมการภายนอก 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น และจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนตัวชี้วัด แนวทาง โครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือให้มีความครบถ้วน

สมบูรณ์ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิยาลัย และถ่ายทอดให้ทุก

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์การศึกษาฯ-

ชัยนาท โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4 พันธกิจและยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้ 

  

พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐาน 

 พันธกิจที่ 2 บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 พันธกิจที่ 3 อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของ
สังคมท้องถิ่นวิชำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน (TQF) 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 1.3 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชนในการบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างองค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนำท ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้(KM) เพ่ือการบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ที่ 4.5 เตรียมการปรับปรุงรองรับการพัฒนาเป็นวิทยาเขต 
 กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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ตัวช้ีวัด จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ประเภทการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนเครือข่าย 
ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนฐานเรียนรู ้
ตัวชี้วัดที่ 8 น าไปสู่อาชีพที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนองค์ความรู้ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 คะแนนคุณภาพศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท จากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนองค์ความรู้ KM 
ตัวชี้วัดที่ 14 แผนบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดที่ 15 งานปรับปรุงพื้นที่ 
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกายภาพ  
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 กางวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนด

สภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุและก าหนดแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ 

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ได้

บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการ

แผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี และมีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 -2558 ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาอ่ืน ๆ  

 การจัดท าแผนกลยุทธ์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-

ชัยนาท ให้มีคุณภาพ เนื่องจากการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จ าเป็นต้องมีทิศ

ทางการพัฒนาและการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย  8 ด้าน เชื่อมโยงกับปรัชญา “ให้

โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน” สอดคล้องกับพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 ตลอดจนแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเอกลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” และอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา 

ก้าวหน้าเทคโนโลยี” บนพื้นฐานค่านิยมร่วมขององค์กร “บัณฑิตย่อมฝึกตน” 

 จากเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จึงได้จัดท าแผนกล

ยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดย

ด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และน าข้อมูลต่าง ๆ 
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ดังกล่าวจัดท าเป็นร่างแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. 2560 - 2564 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ด าเนินการจัดการประชาพิจารณ์บุคลากรภายใน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์

การศึกษาฯ-ชัยนาท เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนตัวชี้วัด 

แนวทาง โครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติรวมถึงใช้เป็นแผนแม่บทระยะยาว

ส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ

นโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ และเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม-ชัยนาท สามารถน าแผนกลยุทธ์ไปพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือร่วมกัน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาทให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -

ชัยนาท 

 2. เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2560 - 

2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 

 3. เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายงานและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 

 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ     

จันทรเกษม-ชัยนาท ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนรวมของกรรมการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-

ชัยนาท ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา โดยผ่านการประชุมประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงประจักษ์และเชิง

วิพากษ์วิจารณ์ โดยข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า

ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 
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 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

ครบวงจร ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโดย

มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน 

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ประเมินผลการด าเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-

ชัยนาท  

 การด าเนินการทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์โดยการประชุมผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เพ่ือพิจารณา ทบทวนและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท รวมถึงค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท เพ่ือน ามาบูรณาการความเชื่อมโยง และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์เพ่ือการ

พัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

 

 จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม – ชัยนาท 

 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนักศึกษาและศิษย์

เก่าเข้าร่วมด้วย 

 ฝ่ายงานนโยบายและแผน จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม – ชัยนาท 

 น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 ฝ่ายงานนโยบายและแผน จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม – ชัยนาท ฉบับสมบูรณ์ 

 น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
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 ฝ่ายงานนโยบายและแผน จัดท าแผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 

ชัยนาท ฉบับสมบูรณ์ โดยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

 ประกาศแจ้งให้ทุกฝ่ายงานและบุคลากรภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 

ชัยนาท รับทราบ 

 จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพ่ือท าความเข้าใจและ

น าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
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แผนภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 

ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท 

 

                                  

                                             

       (    )           

                                   -      

         (    )           

                          /                   
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1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

 2. ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ได้แผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในช่วง 

5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 

 3. ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ได้กรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายงานและสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
2.1 ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 

 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นสถาบันการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

รองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะ หลักสูตรต่างๆ ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท จึงมีฐานะเทียบเท่า
คณะสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ด าเนินการในการยกฐานะ ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท ตามแผนการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2558 – 2564 ในช่วงระยะแรก จะด าเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์
วิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ตามล าดับ เพ่ือให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ท า
หน้าที่เสริมสร้างในการตอบสนองการเข้าถึงการศึกษา ของประชาชน สังคม ประเทศชาติ นานาชาติ 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ด าเนินสืบเนื่องจากการขอใช้ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ณ. ที่ดินบ้านดอนอรัญญิก ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพ่ือรองรับการขยาย
วิทยาเขต ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ในขณะนั้น โดยทางจังหวัดชัยนาท โดยมี ท่านอารยะ วิวัฒน์วานิช    
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในสมัยนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้การขอใช้ที่ดินของทางราชการในการศึกษา เพ่ือให้
ข้าราชการและประชาชนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น และทางสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ ในขณะนั้นในฐานะ
ผู้ริเริ่มใน การขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาออกสู่สังคมท้องถิ่นได้เล็ง เห็นความส าคัญของการศึกษา พร้อมทั้งการเข้าถึง
การศึกษาของคนภายในชุมชน พัฒนาชุมชนให้เยาวชนในเขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดใกล้เคียงไม่ต้องเดินทางเข้าไป
ศึกษาต่อ ในตัวเมืองใหญ่หรือสถาบันการศึกษาในเมืองที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งได้รายงานการใช้ที่ดินต่อ รอง
ศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ในขณะนั้นได้รับทราบ 

คณะกรรมการจังหวัดชัยนาท มีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ที่ดินและถอดสภาพที่ดินจากที่ดิน สปก เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2546 กรมที่ดิน ได้เสนอกระทรวงมหาดไทย โดย รองศาสตรจารย์เทื้อน ทองแก้ว อธิการบดี
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศข้ึนทะเบียน
ที่ดิน หมู่ที่ 7 -8 ของบ้านอรัญญิก ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมพ้ืนที่ในการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน จ านวน 326 ไร่ 85 ตารางวา ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 
2548 พร้อมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 24ง วันที่ 24 มีนาคม 
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2548 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการศึ กษา 
ระดับอุดมศึกษา พร้อมท าหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองรับการขยายวิทยาเขต ของ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (ขณะนั้น) ต่อไป 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเมตตาจาก พระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตา
ไฟ) เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท องค์อุปถัมภ์ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 4 ชั้น และให้นาม
อันมงคลว่า อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ ซึ่งต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่ทองค า เมฆโต ผู้ก่อตั้ง
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริจาคงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น โดยใช้แบบ
การก่อสร้างแบบเดียวกัน ให้กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพ่ือให้ใช้เป็นสถานที่ 
ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม ท าหน้าที่ให้
การศึกษาแก่เยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้สอดคล้องกับปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  “สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการท านุรักษาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู 
 
2.2 นโยบำย 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นโยบายกรอบทิศทางการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. ด้านการบริหารตามนโยบายธรรมาภิบาล ตามนโยบายเน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การ
บริหารความเสี่ยง และความมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ด้านบุคลากรส่งเสริมพัฒนาทักษะการท างานและการบริการ ด้านการพัฒนาคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3. ด้านประกันคุณภาพประกาศนโยบายการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริ หารอย่าง
ต่อเนื่องและด าเนินการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ก าหนดและน าผลการประเมินมา
จัดท าแผนปรับปรุงตามทิศทางของมหาวิทยาลัย 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
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5. ด้านการวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง การรวบรวมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการ
วิจัยเพื่ออนุรักษ์และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 

6. ด้านชุมชนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมกลุ่มประชมคม วัด ศูนย์ฯ และชุมชนในการ
พัฒนาแผนชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น
วิชาชีพ 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน 

2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2. พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้อ่ืน ๆ ให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

3. ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 

3. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์
ความเป็นไทย  

4. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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2.4 ผังกำรบริหำรหน่วยงำนศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม –  ชัยนำท 
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2.5  แผนทียุ่ทธศำสตร์ 
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2.6 กำรประเมินสภำพแวดล้อมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรทั้งในแง่

เชิงบวกและเชิงลบ  ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพขององค์กรว่าเป็นอย่างไร  และพัฒนาไป
ในทิศทางใด  สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์กรแบ่งได้  2 ประเภท  คือ สภาพแวดล้อม
ภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายใน  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาจาก “โอกำส
และอุปสรรค” ขององค์กร ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  พิจารณาจาก “จุดแข็งและ
จุดอ่อน” ขององค์กร 

 จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นข้อดี หรือ
ข้อเด่น  ที่ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

 จุดอ่อน ( Weaknesses)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นข้อด้อยซึ่ง
ส่งผลเสีย ต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย หรือ
สนับสนุนให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

 อุปสรรค (Threats)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม 
หรือข้อจ ากัดที่ท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 

การวิเคราะห์ SWOT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีพื้นกว้างขวางเอื้อต่อการพัฒนากิจกรรมด้านการเกษตร 
การวิจัย และการบริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

W1 ยังไม่มีด าเนินการตามทิศทางการพัฒนาศูนย์ฯ-ชัยนาทให้
เป็นวิทยาเขต ท่ีได้รับความเห็นชอบ 

S2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดชัยนาท ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย ด้านค่าครองชีพ ของนักศึกษาในพ้ืนท่ี 

W2 ระบบสาธารณูปโภคยังไม่สมบูรณ์ 

S3 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ 

W3 การปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่เป็นไปตามแผนผังแม่บท 

S4 มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  W4 ระยะทางเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน และการเรียนการ
สอน 

S5 มีบุคลากรครบตามโครงสร้างการบริหารจัดการก่อเกิดความ
มือภายในองค์กร 

W5 สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาใหม่เหลือเพียง 1 สาขา 
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S6 มีที่พักส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เอื้อต่อการจัด
กิจกรรม 

W6 การเรียนการสอนบางรายวิชาขาดความหลากหลายในการ
ใช้สื่อและเทคนิคการสอน 

S7 มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  W7 มีข้อจ ากัดในการขอทุนวิจัย 
S8 มีเครือข่ายความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษา W8 พื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่อยู่ในระดับที่ยังต้องพัฒนา  
S9 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร W9 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
S10 มีงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท  
S11 การด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 การเปิดประชาคมอาเซียน T1 ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาและการแข่งขันของ

มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
O2 แผนการศึกษาชาติมีนโยบายให้โอกาสทางการศึกษากับ
ท้องถิ่น 

T2 อัตราการเกิดของประชากรลดลง 

O3 แผนการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับ
จังหวัด 

T3 สภาพเศรษฐกิจตกต่ าและความต้องการของตลาดแรงงานไม่
เอื้อต่อหลักสูตรทางสังคม 

O4 นโยบายการศึกษาชาติให้โอกาสมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

T4 การด าเนินการของ พ.ร.บ.ราชพัสดุ ท าให้การครอบครอง
ที่ดินไม่สมบูรณ์ 

O5 ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น T5 นโยบายด้านการอุดมศึกษา 
O6 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทส่งเสริมด้านนวัตกรรม
ผลผลิตเกษตรมาตรฐานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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2.7 กำรวิเครำะห์กลยุทธ์จำก SWOT 

 

กลยุทธ ์ SWOT คะแนน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของสังคมท้องถิ่นวชิำชีพ 
1.1 ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน S3+O2 4 
1.2 ส่งเสริมอตัลักษณ์ของนักศึกษา S3+O2 4 
1.3 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม S2+O1 4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2.1 พัฒนาศูนย์เรียนรูต้ามแนวพระราชด าร ิ S1+O5 4 
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจยั S1+O5 3 
2.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชนในการบริการวิชาการ S7+O5 4 
2.4 พัฒนาการบริหารจดัการด้านการบริการวิชาการ S4+O6 3 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญำและเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่ชุมชน 
3.1 พัฒนาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น S7+O5 4 
3.2 สร้างองค์ความรู้ความรู้ศลิปวฒันธรรมท้องถิ่น S7+O5 4 
3.3 ส่งเสริมประเพณีศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น S7+O5 4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำฯ – ชัยนำท ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล S11+O3 4 
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ S5+O1 4 
4.3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อการบริการ S7+O5 4 
4.4 พัฒนาการบริหารความเสีย่ง S10+O3 4 
4.5 เตรียมการปรับปรุงรองรับการพัฒนาเป็นวิทยาเขต W1+O2 3 
4.6 พัฒนาจาการบริหารจัดการการศึกษา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ S4+O1 4 
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ส่วนที 3 
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564)  

ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 
 

3.1 ปรัชญำ   

“ให้โอกาสทางการศึกษา  น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน”  

3.2 วิสัยทัศน์   
“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” 

          (Life Long Learning for Localization Moral Society) 

3.3 เอกลักษณ์   

บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

3.4 อัตลักษณ์   

บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 

3.5 ค่ำนิยม   

“บัณฑิตย่อมฝึกตน” : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” 

3.6 พันธกิจ  
1. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐาน

วิชาชีพ 
2. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
3. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 
3.7 คุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ 
 การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท ได้น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualifications 
Framework for Higher Education – TQF : HEd) ซึ่งก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต 
แบ่องออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
    1.2 ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัด พอเพียง 
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    1.3 มีวินัย รู้หน้าที่ รับผิดชอบ รู้กาลเทศะ ตรงเวลา 
    1.4 เสียสละ มีน้ าใจ มีจิตอาสาธารณะ 
    1.5 กตัญญู มีจิตส านึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
    1.6 สุภาพ อ่อนน้อม 
    1.7 รู้รักสามัคคีและมีจิตส านึกประชาธิปไตย 
    1.8 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 2. ด้ำนควำมรู้ 
    2.1 มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
    2.2 มคีวามรู้ในหลักการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน 
    2.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
    3.1 สามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อเท็จจริง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการ 
    3.2 สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค ์
    3.3 สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติในงานประจ าและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนางานประจ าได้อย่างเหมาะสม 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
    4.1 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    4.2 มีภาวะผู้น าในการท างานของกลุ่ม 
    4.3 มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานของกลุ่ม 
    4.4 มีความรู้รับผิดชอบต่ออาชีพมีน้ าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวม 
 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    5.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมี 
                  วิจารณญาณ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
    5.2 มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.8 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นวิชาชีพ 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 2. พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
และองค์ความรู้อ่ืน ๆ ให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

3. ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 

3. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นไทย  

4. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกลยุทธ์  18 กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของสังคม
ท้องถิ่นวิชำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน (TQF) 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม 
  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชนในการบริการวิชาการ 
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 กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนำท ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้(KM) เพ่ือการบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ที่ 4.5 เตรียมการปรับปรุงรองรับการพัฒนาเป็นวิทยาเขต 
 กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 
ตัวช้ีวัด จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ประเภทการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนเครือข่าย 
ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนฐานเรียนรู ้
ตัวชี้วัดที่ 8 น าไปสู่อาชีพที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนองค์ความรู้ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เผยแพร่ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความพึงพอใจที่ต่อมีการจัดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 คะแนนคุณภาพศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนองค์ความรู้ KM 
ตัวชี้วัดที่ 14 แผนบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดที่ 15 งานปรับปรุงพื้นที่ 
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกายภาพ 
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3.9 สรุปรำยละเอียดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น
วิชาชีพ 
เป้ำประสงค์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีส่วน
ร่วมของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
(TQF) 
 
 
1.2 ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของนักศึกษา 
 
1.3 ผลิตและพัฒนา
นักศึกษาตามความ
ต้องการของสังคม 

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF)สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์ 

ระดับ 3.51 3.51 3.55 3.55 4.01 

2. ระดับความพึงพอใจต่อ 
อัตลักษณ์ของนักศึกษา  
 

ระดับ 3.51 3.51 3.55 3.55 4.01 

3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงาน
ท าหรือประกองอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 75 75 75 80 80 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้อ่ืน ๆ ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ 
 
2.2 ส่งเสริมการบูรณา
การงานวิจัย 
 
2.3 พัฒนาเครือข่าย
ชุมชนในการบริการ
วิชาการ 
 
2.4 พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการบริการ
วิชาการ 

4. จ านวนองค์ความรู้ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

เรื่อง 1 1 1 1 1 

5. ประเภทการให้บริการ 
 
 

ประเภท 3 3 3 3 3 

6. จ านวนเครือข่าย 
 
 
 

เครือข่าย 2 2 2 2 2 

7. จ านวนฐานเรียนรู้ ฐาน 7 7 7 7 7 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
เป้ำประสงค์ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นไทย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 พัฒนาการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3.2 สร้างองค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

8. น าไปสู่อาชีพที่ยั่งยืน 
 
 

อาชีพ 1 1 1 1 1 

9. จ านวนองค์ความรู้ของท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เผยแพร่ 

เรื่อง 1 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้ำประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุ
คลาการสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ 
 
4.3 พัฒนาการจัดองค์
ความรู้ (KM) เพ่ือการ
บริหาร 
 
4.4 พัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
4.5 เตรียมการปรับปรุง
รองรับการพัฒนาเป็น
วิทยาเขต 
 

11. คะแนนคุณภาพศูนย์
การศึกษาฯ-ชัยนาท จากผล
การประเมินคุณการศึกษา
ภายใน  

คะแนน 4.35 4.37 4.39 4.41 4.43 

12. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 
 
 

ร้อยละ 80 80 85 85 90 

13. จ านวนองค์ความรู้ KM 
 
 
 

เรื่อง 1 1 1 1 1 

14. แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 

แผน 1 1 1 1 1 

15. งานปรับปรุงพื้นที่ 
 
 
 

งาน 1 1 1 1 1 

3.3 ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

10. ระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้ำประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.6 พัฒนาการบริหาร
จัดการการศึกษา 
สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

16. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อกายภาพ 

ระดับ 3.51 3.51 3.55 3.55 4.01 
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