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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ภายใต้หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท พ.ศ. 2556-2560 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
นโยบายรัฐบาลและนโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการประเมิน
คุณภาพของศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท ภายใน และเสนอแนะผลการประเมินยุทธศาสตร์ มาเป็นแนว
ทางการจัดท าแผนดังกล่าว 
 งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐบาล 2) งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ 3) งบกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 18,044,550 บาท จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของสังคมท้องถิ่นวิชาชีพ 

2,310,500 12.80 

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12,000 0.07 

3. บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชมและท้องถิ่น 

36,900 0.20 

4. ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเผยแพร่องค์
ความรู้สู่ชุมชน 

77,300 0.43 

5. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิ
บาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

15,282,250 84.69 

6. พัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม – ชัยนาท เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

325,600 1.80 

รวม 18,044,550 100 
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โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 พันธกิจและยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม 
พันธกิจที่ 3 บริการทางวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม
ท้องถิ่นวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม – ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาเครือข่ายชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 12 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 14 สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมบูรณาการการเรียนสอน/วิจัยกับศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 17 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 18 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 19 การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพ่ือการบริการ 
กลยุทธ์ที่ 20 การบริหารความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 21 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 22 ส่งเสริมสืบสานแนวทางพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 23 ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมอนุรักษ์คูคลอง 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท มีความส าคัญในการพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท ให้มีคุณภาพ 
เนื่องจากการบริหารศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท จ าเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับปรัชญาที่ว่า “ให้โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน” สอดคล้องกับพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตลอดจนแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเอกลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” เกิดผลผลิตตาม  อัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิต
อาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” บนพื้นฐานค่านิยมร่วมองค์กร “บัณฑิต ย่อมฝึกตน” 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม – ชัยนาท ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายทางการอุดมศึกษาของ
ประเทศ 
 2. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ที่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
 3. เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงาน สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทร
เกษม – ชัยนาท 
 5. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไป
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1.3 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีกระบวนการมีส่วนรวม
จากฝ่ายงานทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
โดยมีกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 

 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
(SWOT Analysis) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 เพ่ือระดมความคิดเห็น และ
ร่วมกันวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ พร้อมทั้งวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท 

 ฝ่ายงานนโยบายและแผน ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ เสนอ และจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร่าง 1) 

 เสนอ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร่าง 1) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/59 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 ฝ่ายงานนโยบายและแผน ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา ฯ – 
ชัยนาท เสนอ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร่าง 2) 

 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร่าง 2) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  . . . . . . . . . . . . . . เ มื่อวันที่  
.................... 

 ฝ่ายงานนโยบายและแผน ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอ 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับสมบูรณ์) 
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 ฝ่ายงานนโยบายและแผนจัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (ฉบับสมบูรณ์) ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วไปทุกฝ่ายงาน
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แผนภาพกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559  
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 
                                                  

                        (SWOT Analysis) 
                                

                                                      2559               -      

                                                                                      2559 
              -      

                                                                               2559
 (     1)

                                      2559 
                                          -      

                                                                               2559 
(     2)

                                      2559 (     2) 
                                       

                                              2559
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและนโยบายทางการอุดมศึกษาของประเทศ 
 2. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ได้แผนพัฒนาศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
 3. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ได้กรอบและทิศทางการด าเนินงาน 
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ได้กรอบการบริหารจัดการ
งบประมาณของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
 5. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ได้แนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในปีต่อไป
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1.5 ผลประเมินยุทธศาสตร์ 
 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม               (N=226) 

สถานภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
57 
169 

 
25.2 
74.8 

รวม 226 100 
สถานะ 

บุคลากรภายใน 
นักศึกษา 

บุคคลภายนอก 

 
17 
76 
133 

 
7.5 
33.6 
58.8 

รวม 226 100 
      
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจแผนยุทธศาสตร์     (N=226) 

ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นวชิาชีพ 

4.38 .548 ดี 

1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ครอบคลมุทั้ง 5 ด้าน 

4.23 .618 ดี 

1.2  ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม 4.13 .706 ดี 
1.3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 4.12 .688 ดี 
1.4 การพัฒนาด้านการจัดการเรยีนการสอน 4.23 .660 ดี 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ วิจัยและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.31 .625 ดี 

2.1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยภูมิปญัญาท้องถิ่น 4.14 .665 ดี 
2.2 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย 4.03 .745 ดี 
2.3 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน ์ 4.09 .775 ดี 



 

7 

 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิน่ 

4.37 .613 ดี 

3.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ 4.21 .637 ดี 
3.2 ส่งเสริมการบรูณาการเพื่อการเรยีนการสอนและการบริการวิชาการ 4.18 .696 ดี 
3.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชน 4.18 .689 ดี 
3.4 พัฒนาฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 4.10 .732 ดี 
3.5 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซยีน 4.23 .730 ดี 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
และเผยแพร่องค์ความรู้ชุมชน 

4.42 .563 ดี 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 4.22 .689 ดี 
4.2 สร้างองค์ความรูศ้ิลปวัฒนธรรม 4.23 .706 ดี 
4.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 4.25 .633 ดี 
4.4 ส่งเสริมบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัยกับศลิปวัฒนธรรม 4.18 .689 ดี 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม-ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิ
บาลและการประกนัคุณภาพ 

4.48 .551 ดี 

5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน 4.20 .655 ดี 
5.2 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4.14 .678 ดี 
5.3 การจัดการความรู้เพื่อการบริหาร 4.12 .713 ดี 
5.4 การบริหารความเสี่ยง 3.98 .727 ดี 
5.5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 4.11 .660 ดี 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเอกลักษณ์ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจนัทรเกษม-ชัยนาท เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ 

4.44 .610 ดี 

6.1 ส่งเสริม สืบสานแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

4.26 .679 ดี 

6.2 การอนุรักษ์คูคลองในชุมชน 4.19 .737 ดี 
รวม 4.21 .465 ดี 

 
จากผลการประเมินความพึงพอใจแผนยุทธศาสตร์พบว่า ข้อ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา

ระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตามหลัก



 

8 

 

ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 และรองลงมาคือ ข้อ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44  และพบว่าข้อ 5.4 การบริหารความเสี่ยง ยังควรได้รับการปรับปรุง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
พัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธ์ศาสตร์ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ให้มี
ประสิทธิภาพมาขึ้น 

โดยผลประเมินความพึงพอใจแผนยุทธศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับดี 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่มากกว่านี้ 
2. ควรปรับปรุงสถานที่ให้สะดวกกว่านี้ เช่น ถนนภายในมหาวิทยาลัย สิ่งแวดล้อมให้ดูสวยงาม 

สะอาดตา 
3. ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาอย่างไร 
4. ควรมีการเปิดสอนสาขาวิชาให้มากกว่านี้
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1.6 การวิเคราะห์ SWOT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม – ชัยนาท  
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
S1  ความมีชื่อเสียงของศูนย์การศึกษา-ชัยนาท 
S2  มีพื้นท่ีกว้างขวาง ประมาณ ๓๒๖ ไร่ 
S3  ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาในจังชัยนาท 
S4  ความพร้อมที่จะเข้าสู่การพัฒนา(อาเซียน) 
S5  มีห้องสมุดการเรียนรู้ 
S6  มีสื่อและการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
S7 เป็นพื้นที่ผลิตผลทางการเกษตรที่ เอื้อต่อการจัด
หลักสูตรด้านการเกษตร 
S8  มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน 
S9  มีความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์การศึกษาฯ-
ชัยนาท 
S10 บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
S11 มีหอพักนักศึกษา (อนุมัติแล้ว) 
S12 เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสถานที่ฝึกอบรมของหน่วย
ภาครัฐ 
S13 ความร่วมมือของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
S14 เป็นสถาบันอุดมศึกษาใกล้ชุมชน 
S15 ผ่านการประเมินศูนย์นอกท่ีตั้ง (สกอ) 
S16 ผู้อ านวยการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหาร 
S17 มีงบประมาณพัฒนาเพื่อพัฒนาศูนย์ 
S18 เป็นพื้นที่ส าหรับการวิจัยและการบริการวิชาการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

W1 การปรับปรุงทิศทางของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 
W2 ระบบสาธารณูปโภคยังไม่สมบูรณ์ 
W3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
W4 ระยะทางในการด าเนินงานเป็นอุปสรรคในการชี้แจง
รายละเอียดของงาน 
W5 ไม่มีผลงานวิจัยในการบริการวิชาการ 
W6 การมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่า /ศิษย์ปัจจุบันกับ
หน่วยงานยังมีน้อย 
W7 พัฒนาคู่มือให้มีประสิทธิภาพ 
W8 สาขาวิชาขาดความหลากหลาย 
W9 สภาพการเรียนการสอนขาดสิ่งเร้าทางด้านการน า
เทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
W10 การกระจายงานภาระหน้าที่ยังไม่ ชัดเจนตาม
ต าแหน่งงาน 
W11 ขาดการสนับสนุนทางด้านการวิจัย(งบประมาณ) 
W12 ระยะทางไกลจากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 
W13 พื้นฐานการศึกษาของนักศึกษา 
W14 อาจารย์ผู้สอนไม่ประจ าที่ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 
W15 นักศึกษาขาดที่ปรึกษาทางวิชาการ 
W16 ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
W17 นักศึกษาขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O1 นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการให้เงินกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา )กยศ(.  
O2 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่ ใน
การจัดการศึกษา 

T1 การแข่งขันของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
T2 การบริการสาธารณะไม่เอื้อต่อการเดินทาง 
T3 อัตราการเพิ่มของประชากรลดลง 
T4 ระยะทางในการเดินทาง 
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O3 การเปิดประชาคมอาเซียน 
O4 แผนการศึกษาชาติมีนโยบายให้โอกาสทางการศึกษา
กับท้องถิ่น 
O5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชสนับสนุนโครงการ
พระราชด าริ 
O6 โครงการพัฒนาประเทศด้านการขนส่ง 
O7 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมข้าวของจังหวัดชัยนาท 
O8 แผนการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจาก
ระดับจังหวัดไปสู่ระดับชาติ 
O9 การส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัด
ชัยนาท 
O10 ความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ วิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 
O11 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทส่งเสริมด้านผลผลิต
เกษตรมาตรฐานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
O12 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
O13 นโยบายรัฐบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
O14 นโยบายของรัฐบาลในการประเมินท้องถิ่น ส่งผลให้
เป็นที่รู้จักมหาวิทยาลัย 
O15 หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดชัยนาทให้ความร่วมมือ
ด้านการศึกษา 
O16 นโยบาย พรบ.สุขภาพ มีความสอดคล้องกับงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
O17 นโยบายการเปิดเมืองท่านของจังหวัดชัยนาท(เปิด
เมืองปั่น) 
O18 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สนับสนุนการควบรวมจัดเป็น 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 
O19 นโยบายการเพิ่มหรือด้านมาตรฐานทางด้าน
การศึกษา 
O20 รัฐบาลเพิ่มค่าครองชีพให้บุคลากรทางการศึกษา 

T5 ภัยธรรมชาติในเขตภาคกลางตอนล่าง 
T6 ค่านิยมการเลือกสถานศึกษา 
T7 น โยบายของ รั ฐบาล ไม่ ส่ ง เ สริ ม ให้ เปิ ดศู นย์ /
มหาวิทยาลัยเพิ่ม 
T8 สภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบภัยแล้ง 
T9 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ในการ
ควบคุมการผลิตบัณฑิตท าให้เป็นอุปสรรคในการเป็นการ
เรียนการสอนของศูนย์นอกท่ีตั้ง 
T10 แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานท่ีนิยมเรียน
ทางด้านสายอาชีพ 
T11 การรับรู้การจัดการเรียนการสอนต่อการจัดการ
เรียนการสอนต่อชุมชน 
T12 ส านักงานงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ด้านการเงินการคลัง 
T13 การ เปลี่ ยนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงาน สกอ./สม.ศ/มจษ. 
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TOWS Matrix 

 
ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ความพร้อมที่จะเข้าสู่การพัฒนา(อาเซียน) S4 
2. มีห้องสมุดการเรียนรู้ S5 
3. มีสื่อการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน S6 
4.เป็นพ้ืนที่ผลิตผลทางการเกษตรที่เอ้ือต่อการจัด
หลักสูตรด้านการเกษตร S7 
5. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน S8 
6. มีความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์การศึกษาฯ-
ชัยนาท S9 
7. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ศักยภาพและความเชียวชาญ S10 
8. ความร่วมมือของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น S13 
9. เป็นสถาบันอุดมศึกษาใกล้ชุมชน S14 
10. ผู้อ านวยการมีความรู้ความเชียวชาญในการ
บริหาร S16 
11. มีงบประมาณพัฒนาศูนย์ S17 
12. เป็นพื้นที่ส าหรับการวิจัยและการบริการ
วิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย S18 

โอกาส (Opportunities) SO 
1. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือองค์กรใน
พ้ืนที่ ในการจัดการศึกษา O2 
2. การเปิดประชาคมอาเซียน O3 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติมีนโยบายให้โอกาส
ทางการศึกษากับท้องถิ่น O4 
4. โครงการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีและ
การขนส่ง O6 
5. ความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ วิถีชีวิต
และศิลปวัฒนธรรม O10 

ยุทธศาสตร์ 1 
1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
1.2 ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการ
ของสังคม 
1.3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
1.4 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 
(S5,S6,S8,S10,S14,S17,O2,O4,O19) 
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6. ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทส่งเสริมด้าน
ผลผลิตเกษตรมาตรฐานและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร O11 
7. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน O12 
8. นโยบายรัฐบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง O13 
9. นโยบายการเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานทางด้าน
การศึกษา O19 
10. การส่งเสริมทุนวิจัยจากสภาวิจัยและส่วน
ราชการทุกระดับ O21 

ยุทธศาสตร์ 2 
2.1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย 
2.3 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและน าไปใช้
ประโยชน์ 
(S10,S13,S18,O11,O21) 
 
ยุทธศาสตร์ 3 
3.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
3.2 ส่งเสริมการบูรณาการเพ่ือการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ 
3.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชน 
3.4 พัฒนาฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
3.5 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
(S4,S8,S13,S18,O2,O3,O12) 
ยุทธศาสตร์ 4 
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 
4.3 ส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมบูรณาการการเรียนสอน/วิจัยกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
(S13,S18,O2,O4,O10,O12,O18) 
ยุทธศาสตร์ 5 
5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
5.2 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
5.3 การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพ่ือการบริหาร 
5.4 การบริหารความเสี่ยง 
5.5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
(S6,S8,S9,S10,O6,O19) 
ยุทธศาสตร์ 6 
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6.1 ส่งเสริมสืบสานแนวทางพัฒนาชุมชน สังคม
ตามแนวพระราชด าริ 
6.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมอนุรักษ์คูคลอง 
(S7,S9,O13) 
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ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ความพร้อมที่จะเข้าสู่การพัฒนา(อาเซียน) S4 
2. มีห้องสมุดการเรียนรู้ S5 
3.เป็นพื้นที่ผลิตผลทางการเกษตรที่เอ้ือต่อการ
จัดหลักสูตรด้านการเกษตร S7 
4. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ศักยภาพและความเชียวชาญ S10 
5. มีหอพักนักศึกษา S11 
6. ความร่วมมือของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
S13 
7. ผู้อ านวยการมีความรู้ความเชียวชาญในการ
บริหาร S16 

อุปสรรค (Threats) ST 
1. สภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบภัยแล้ง T8 
2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
ในการควบคุมการผลิตบัณฑิตให้เป็นอุปสรรคใน
การเรียนการสอนของศูนย์นอกท่ีตั้งและการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา T9 
3. การรับรู้การจัดการเรียนการสอนต่อชุมชน 
T11 

ยุทธศาสตร์ 1 
1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
 (S5,T9) 
ยุทธศาสตร์ 2 
2.1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (S4,T8) 
ยุทธศาสตร์ 3 
3.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
3.2 ส่งเสริมการบูรณาการเพ่ือการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ 
3.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชน 
 (S7,S13,T8,T11) 
ยุทธศาสตร์ 5 
5.3 การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพ่ือการบริหาร 
5.4 การบริหารความเสี่ยง 
 (S10,S16,T9) 
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ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. การปรับปรุงทิศทางของศูนย์การศึกษาฯ – 
ชัยนาท ยังไม่สมบูรณ์ W1 
2. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่สมบูรณ์ W2 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ W3 
4. ผลงานทางวิชาการท่ีน ามาใช้กับการบริการมี
น้อย W5 
5. การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันยังมีน้อย W6 
6. ขาดการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ W7 
7. ขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน W9 
8. อาจารย์ผู้สอนไม่ประจ าที่ศูนย์การศึกษาฯ – 
ชัยนาท W13 
9. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
W15 
10. การใช้งบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน W17 
11. วัฒนธรรมองค์กรขาดการเปลี่ยนเรียนรู้ W18 

โอกาส (Opportunities) WO 
1. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือองค์กรใน
พ้ืนที่ ในการจัดการศึกษา O2 
2. การเปิดประชาคมอาเซียน O3 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติมีนโยบายให้โอกาส
ทางการศึกษากับท้องถิ่น O4 
4. ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
สนับสนุนโครงการพระราชด าริ O5 
5. โครงการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีและ
การขนส่ง O6 

ยุทธศาสตร์ 1 
1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
1.3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ  
(W2,W5,O4,O19) 
ยุทธศาสตร์ 2 
2.2 ส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัย 
2.3 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและน าไปใช้
ประโยชน์ 
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6. พรบ. การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
มาตรา 7 O9 
7. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนทั้งภาครัฐ
และเอกชน O12 
8. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาสนับสนุนการควบรวมจัดเป็น 1 
มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด O18 
9. นโยบายการเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานทางด้าน
การศึกษา O19 
10. การส่งเสริมทุนวิจัยจากสภาวิจัยและส่วน
ราชการทุกระดับ O21 

(W5,O19) 
ยุทธศาสตร์ 3 
3.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
3.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชน 
3.4 พัฒนาฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
3.5 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
(W1,W5,W6,W15,O3,O12,O18) 
 
ยุทธศาสตร์ 5 
5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
5.2 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
5.3 การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพ่ือการบริหาร 
5.4 การบริหารความเสี่ยง 
5.5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
(W5,W7,W9,W17,W18,O6,O9,O19) 
ยุทธศาสตร์ 6 
6.1 ส่งเสริมสืบสานแนวทางพัฒนาชุมชน สังคม
ตามแนวพระราชด าริ 
6.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมอนุรักษ์คูคลอง 
(W3,W6,W13,O5,O12) 
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ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผลงานทางวิชาการท่ีน ามาใช้กับการบริการ
วิชาการมีน้อย W5 
2. การกระจายอ านาจไม่เอ้ือต่อการบริหารงาน
ของศูนย์ W10 
3. บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ด้าน
งานวิจัย W11 
4. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
W15 
5. การใช้งบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน W17 
6. วัฒนธรรมองค์กรขาดการเปลี่ยนเรียนรู้ W18 

อุปสรรค (Threats) WT 
1. ระยะทางในการเดินทาง T4 
2. ภัยธรรมชาติ T5 
3. นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้เปิดศูนย์/
มหาวิทยาลัยเพิ่ม T7 
4. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
ในการควบคุมการผลิตบัณฑิตท าให้เป็น
อุปสรรคในการเป็นการเรียนการสอนของ
ศูนย์นอกที่ตั้งและการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา T9 
5. แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่
นิยมเรียนทางด้านสายอาชีพ T10 
6. การรับรู้การจัดการเรียนการสอนต่อชุมชม 
T11 

ยุทธศาสตร์ 3 
3.3 พัฒนาเครือข่ายชุมชน 
3.5 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
(W5,W15,T10,T11) 
ยุทธศาสตร์ 4 
4.4 ส่งเสริมบูรณาการการเรียนสอน/วิจัยกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
(W11,T9) 
ยุทธศาสตร์ 5 
5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
5.3 การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพ่ือการบริหาร 
5.4 การบริหารความเสี่ยง 
5.5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
(W4,W10,W11,W17,W18,T4,T5,T7,T9) 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์จาก SWOT 

 
กลยุทธ ์ SWOT 

1. ส่งเสรมิการเรียนการสอนตามคุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ครอบคลมุทั้ง 5 ด้าน 

S6+O2, S5+T9, W3,W2+O4 

2. ผลิตและพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคม S14,S17+O4,O2 
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ 

S10+O19, W5+O19 

4. การพัฒนาด้านการจดัการเรียนการสอน S5,S6,S8+O19 
5. สนับสนุนการผลติงานวิจัยภมูิปญัญาท้องถิ่น S13+O11, O21, S4+T8 
6. ส่งเสรมิการแสวงหาทุนวิจัย S10,S18+O21, W5+O19 
7. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ S10,S18+O21, W5+O19 
8. พัฒนาระบบการบริการวิชาการ S18+O12, S7+T11, W5,W6+O12 
9. ส่งเสรมิการบรูณาการเพื่อการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

S13+O2,S18+O12 , S13+T11 

10. พัฒนาเครือข่ายชุมชน S13,S18+O12, S13+T8,T11 , W5+T11 
,W5+O12 

11. พัฒนาฐานข้อมูลการบริการวชิาการ S8+O12, W1+,O2,O18 
12. การเตรียมความพร้อมสู่อาเซยีน S4+O3, W15+O3 , W15+T10 
13. พัฒนาระบบและกลไกการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม S13+O10 
14. สรา้งองค์ความรู้ศลิปวัฒนธรรม S13+O10,O19 
15. ส่งเสริมประเพณีศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น S13+O10,O4 
16. ส่งเสริมบรูณาการการเรยีนสอน /วิจัยกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

S13+O2,S18+O12 , S10+O10, W11+T9 

17. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยเีพื่อการปฏิบัติงาน S8+O6 ,W17+O6, W17+T5 
18. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน S6+O6 , W9+O6 
19. การจัดการองค์ความรู ้(KM) เพื่อการบริหาร S10,S16+O19,W18+O19,S10+T9,W18+T9 
20. การบรหิารความเสี่ยง S10+O19,S16+T9,W5+O19,W4 +T4 
21. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร S9+O19,W7 +O9,W10 +T9,T7 
22. ส่งเสริมสืบสานแนวทางพัฒนาชุมชน สังคมตามแนว
พระราชด าร ิ

S7+O13,W13+O5 

23 . ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมอนุรักษ์คูคลอง S9+O13, W3,W6+O12 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
จันทรเกษม – ชัยนาท ได้มีกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก รวมถึงผลการประเมินต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท โดย
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แนวทาง แผนงาน/โครงการ รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เพ่ือชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานของศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ในอันจะขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ 
โดยศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้  

- ปรัชญา 

- พันธกิจ 

- วิสัยทัศน์ 

- เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท 

- อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

- แผนที่ยุทธศาสตร์ 

- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

- งบประมาณท่ีใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
2.1 ปรัชญา (Philosophy) 
 “ให้โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน” 
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2.2 พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม 
3. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. อนุรักษ ์ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 
2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” 
             (Life Long Learning for Localization Moral Society) 
 
2.4 เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท (Uniqueness) 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 
 
2.5 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
 
2.6 ค่านิยม (Shared Value) 
 “บัณฑิตย่อมฝึกตน : อตฺตาน  ทยนฺติ ปณฺฑิตา” 
 
2.7 นโยบาย 
 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท มีนโยบายกรอบทิศทางการด าเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. ด้านการบริหารตามนโยบายธรรมาภิบาล ตามนโยบายเน้นการมีส่วนรวม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้การบริหารความเสี่ยง และความมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ด้านบุคลากรส่งเสริมพัฒนาทักษะการท างานและการบริการ ด้านการพัฒนาคุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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3. ด้านประกันคุณภาพประกาศนโยบายการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
อย่างต่อเนื่องและด าเนินการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ก าหนดและน าผล
การประเมินมาจัดท าแผนปรับปรุงตามทิศทางของมหาวิทยาลัย 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

5. ด้านการวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง การรวบรวมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบูรณาการสู่การเรียน
การสอนและการวิจัยเพื่ออนุรักษ์และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 

6. ด้านชุมชนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมกลุ่มประชมคม วัด ศูนย์ฯ และชุมชนใน
การพัฒนาแผนชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  
2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์  

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น
วิชาชีพ 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

3. บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และท้องถิ่น 

3. พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้อ่ืน ๆ ให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

4. ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 

4. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์
ความเป็นไทย  

5. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 



 

23 
 

ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

6. พัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพื่อการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 

6. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
ต้นแบบ ในชุมชนและท้องถิ่น 
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2.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
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2.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

1.1 ส่งเสริมการเรียน
การสอนตาม
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้าน 
1.2 ผลิตและพัฒนา
นักศึกษาตามความ
ต้องการของสังคม 
1.3 การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ

การจัดการเรยีนการ
สอนศูนย์ฯ-ชัยนาท 

-  มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ
ส าหรับบริการ 
- ความพึงพอใจ 
- มีผลงานการผลิต
สื่อท่ีมีคุณภาพ 
-  โ ค ร ง ก า ร
ด าเนินงานได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

N/A 
 
 

N/A 
N/A 

 
ร้อยละ 80 

 
 

 

300 คน 
 
 

ระดับ ด ี
1 กิจกรรม 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

 

113,800 - - - ติณณ์ วิไลข า 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

และสายสนับสนุน
วิชาการ 
1.4 การพัฒนาด้าน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

จัดซื้อวัสดุและ
ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและแหล่ง
เรียนรู ้

- จ านวนนักศึกษา
บุคลากรทีร่ับ
ประโยชน ์
- นักศึกษาบุคลากร
มีความพึงพอใจต่อ
การบริการ 

N/A 
 
 

N/A 

300 คน 
 
 

ร้อยละ 80 

- - 1,800,00
0 

- พงษ์พัฒน์ เสนหอม 
วริทธ์ินันท์ น้อยเอี่ยม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
เรียนรูห้้องสมุด 
 
 
 

- จ านวนนักศึกษา
บุคลากรที่ใช้บริการ
ห้องสมุด 
- จ านวนการบริการ
การสืบค้นทาง
วิชาการ 
- โครงการด าเนิน
ตามระยะเวลา 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

N/A 

200 คน 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

- - 200,000 - วาสนา  ค าสงค ์

ส่งเสริมนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ
และพัฒนา
ประสบการณ์สู่
ประชาคมอาเซียน 

- คณาจารย์และ
นักศึกษา 
- ความพึงพอใจ 
- ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

226 คน 
 

N/A 
 

2 กิจกรรม 

75 คน 
 

ร้อยละ 80 
 

5 ครั้ง 

- 16,750 - - อ.วิจิตร จารโุณประถัมภ ์
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

ปฐมนิเทศอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ใหม ่

- จ านวนอาจารย์
ผู้สอน 
- ความพึงพอของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

45 คน 
 

ร้อยละ 90 

50 คน 
 

ร้อยละ 80 

- 12,000 - - มารยาท วงษ์พวง 

แนะแนวการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

- จ านวนผู้ให้การ
แนะแนว 
- ความพึงพอใจของ
ผู้เรยีน 
- รู้จัก เข้าใจตนเอง
สังคมและเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม 
- การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน 
- การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นตาม
แผน 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

N/A 

6 คน 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

- 30,000 - - เอกชัย คงเพ็ง 
วริทธ์ินันท์ น้อยเอี่ยม 
พงษ์พัฒน์ เสนหอม 

เตรียมฝึก-ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

- จ านวนนักศึกษา 
- ระดับความพึง
พอใจ 

24 คน 
N/A 

 
N/A 

29 คน 
มาก 

 
มาก 

- 11,600 - - มารยาท วงษ์พวง 
วริทธ์ินันท์ น้อยเอี่ยม 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

- ความพึงพอใจของ
สถานท่ี  

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- ร้อยละความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- การด าเนินงาน
ตามแผน 

250 คน 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

250 คน 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

- 30,600 -  - สุภาพร วงษ์พวง 

ประกวดคลิปวีดโีอ
ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

- ผลงานท่ีส่ง
ประกวดคลิปวีดโีอ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละความส าเร็จ 
- ร้อยละการ
ด าเนินงาน 
- การใช้จ่าย
งบประมาณ 

5 ทีม 
 

N/A 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

7 ทีม 
 

20 คน 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

- 12,000 - - วริทธ์ินันท์ น้อยเอี่ยม 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

บริหารจดัการ
องค์กรนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 
 

- นักศึกษาบุคลากร 
- สโมสรนักศึกษามี
การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 
- การซื้อจ้างส าเร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

30 คน 
 

1 องค์กร 
 
ร้อยละ 80 

- - - 30,000 วริทธ์นันท์ น้อยเอี่ยม 
เอกชัย คงเพ็ง 
พงษ์พัฒน์ เสนหอม 

Student EdPEx 
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ(ด้านวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ) 

- นักศึกษา ผู้น า
นักศึกษา บุคลากร 
- การพัฒนาองค์การ
นักศึกษาในการ
พัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
- การซื้อจ้างส าเร็จ
เสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

N/A 
 

N/A 
 
 
 
 
 

N/A 

30 คน 
 

ระดับ 
3.51 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

- - - 23,750 วริทธ์นันท์ น้อยเอี่ยม 
เอกชัย คงเพ็ง 
พงษ์พัฒน์ เสนหอม 

จัดการส่งเสริม
สุขภาพและการ

- นักศึกษา บุคลากร N/A 
 

N/A 

200 คน 
 

ร้อยละ 80 

- - - 30,000 วริทธ์นันท์ น้อยเอี่ยม 
เอกชัย คงเพ็ง 
พงษ์พัฒน์ เสนหอม 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

สร้างวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมกิจกรรมตาม
เวลาที่ก าหนด 

รวม 113,800 112,950 2,000,000 83,750 2,310,500 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

2.1 สนับสนุนการ
ผลิตงานวิจยัภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมการ
แสวงหาทุนวิจัย 
2.3 สนับสนุนการ
เผยแพร่งานวิจยัและ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ส่งเสริมภมูิปัญญา
วิจัย 

- จ านวนภูมิปัญญา N/A 1 เรื่อง - 12,000 - - วริทธ์ินันท์ น้อยเอี่ยม 
เอกชัย คงเพ็ง 
 

รวม - 12,000 - - 12,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของชมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้อ่ืน ๆ ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

3.1 พัฒนาระบบ
บริการวิชาการ 
3.2 ส่งเสริมการบูร
ณาการเพื่อการเรียน
การสอนและการ
บริการวิชาการ 
3.3 พัฒนาเครือข่าย
ชุมชน 
3.4 พัฒนาฐานข้อมูล
การบริการวิชาการ 
3.5 การเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซยีน 
 
 
 
 
 

บริการวิชาการใน
ชุมชนและพัฒนา
เอกลักษณ์ศูนย์ฯ-
ชัยนาท 

- จ านวนสมาชิกใน
ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 
- จ านวนคณาจารย์
เจ้าหน้าท่ีและ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
- ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม 
- การน าความรูไ้ปใช้
จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน 
- ร้อยละความพึง
พอใจของชุมชน 
- โครงการ
ด าเนินงานตามแผน 

500 คน 
 
 

15 คน 
 
 

 
ร้อยละ 80 

 
N/A 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

25 คน 
 
 

15 คน  
 

 
 

ร้อยละ 80 
 

ระดับด ี
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

- 26,900 - - วริทธ์ินันท์ น้อยเอี่ยม 
เอกชัย คงเพ็ง  
พงษ์พัฒน์ เสนหอม 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

 
 
 
 
 

- การใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
 

ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
อบรมและพัฒนา
ทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร ์

- ผู้เข้าร่วมอบรม 
- ร้อยละความส าเร็จ
ในการใช้งาน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
- ร้อยละการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน 
- การใช้จ่าย
งบประมาณ 

60 คน 
N/A 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

N/A 

30 คน 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

- 10,000 - - วริทธ์นันท์ น้อยเอี่ยม 

รวม - 36,900 - - 36,900 
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ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
เป้าประสงค์ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นไทย 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

4.1 พัฒนาระบบและ
กลไกอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 สร้างองค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
4.3 ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมบรูณา
การเรยีนการสอน/
วิจัยกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบและ
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- ร้อยละของการ
บรรลุวตัถุประสงค ์
- ร้อยละการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน 
- การใช้จ่าย
งบประมาณ 

32 คน 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

N/A 

30 คน 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

- 7,300 - - วริทธ์ินันท์ น้อยเอี่ยม 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท 

- บุคลากรภายใน
และภายนอก 
- มีฐานข้อมูลองค์
ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

53 คน 
 

N/A 

100 คน 
 

1 ฐาน 

- 20,500 -  - วริทธ์นันท์ น้อยเอี่ยม 

 การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย

- นักศึกษาบุคลากร N/A 
 

N/A 

200 คน 
 

2 รายวิชา 

- - - 49,500 วริทธ์นันท์ น้อยเอี่ยม 
เอกชัย คงเพ็ง 
พงษ์พัฒน์ เสนหอม 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
งบกลาง
(รายได้) 

งบกิจกรรม 

และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

- การน าองค์ความรู้
มาบูรณการการจัด
เรียนการสอน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมกิจกรรมตาม
เวลาที่ก าหนด 

 
 
 

N/A 

 
 
 

ร้อยละ 80 

รวม - 27,800 - 49,500 77,300 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ประกันคุณภาพ 

เป้าประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

งบกลาง
(รายได้) 

งบ
กิจกรรม 

5.1 สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 
5.2 สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
5.3 การจัดการองค์
ความรู(้KM) เพื่อการ
บริการ 
5.4 การบริหารความ
เสี่ยง 
5.5 การพัฒนาประ
สิทธภาพการบริหาร 

พัฒนาศูนย์
การศึกษาฯ-ชัยนาท 

- ร้อยละของการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- ร้อยละของ
อาจารย์นักศึกษา
และประชาชน
สามารถเข้าถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวก
และการบริการ 
- โครงการที่ด าเนิน
ตามระยะเวลา 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 80 

- - 5,065,000 - ติณณ์  วิไลข า 

บริหารจดัการงาน
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาฯ-ชัยนาท 

- จ านวนบุคลากร
และนักศึกษาท่ีได้รับ
การบริการ 

476 คน 
 
 

N/A 

300 คน 
 

 
ร้อยละ 80 

- - 5,535,000 - ยุพาพร  รัตนะจันทร ์
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

งบกลาง
(รายได้) 

งบ
กิจกรรม 

- ผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจ 
- โครงการ
ด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
N/A 

 
ร้อยละ 80 

 

ประชาสมัพันธ์การ
พัฒนาหน่วยงานสู
ความเป็นเลิศ 

- จ านวนอาจารย์
บุคลากรนักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป
ที่ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร 
- ผู้บริหารอาจารย์
บุคลากรไดร้ับ
ข่าวสารที่รวดเร็ว
และทันสมัย 
- โครงการ
ด าเนินงานตามแผน
ที่ก าหนดไว ้
- การใช้จ่าย
งบประมาณ 

N/A 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

N/A 
 
 

N/A 

300 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

- - 100,000 - เอกชัย  คงเพ็ง 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

งบกลาง
(รายได้) 

งบ
กิจกรรม 

จัดท าแผนกลยุทธ์
และปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร ์

- ผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
- จ านวนแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
- ร้อยละผู้เข้า
ประชุมมีความรู้และ
น าความรูไ้ปใช้
พัฒนางานได้มี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละของการ
ด าเนินโครงการ 

14 คน 
 

N/A 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

15 คน 
 

1 แผน 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

- 87,900 - - สุภาพร วงษ์พวง 

พัฒนาระบบธรร
มาภิบาล 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 
- ผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ 
- ผลการประเมิน
การบริหารงาน
ระดับผู้อ านวยการ 

5 คน 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

N/A 
 

6 คน 
 
 
 

ระดับ 4 
 
 

ระดับ 4 
 

- 82,000 - - อุไร รื่นฤทธิ ์
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

งบกลาง
(รายได้) 

งบ
กิจกรรม 

- ระยะเวลาในการ
ประชุมไตรมาสละ 2 
ครั้ง 

 
 

N/A 
 

 
 

8 ครั้ง 

บริหารจดัการความ
เสี่ยงและการจดัการ
องค์ความรู(้KM) 

- ผู้บริหารและ
บุคลากร 
- ความพึงพอใจ 
- ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

15 คน 
 

N/A 
ร้อยละ 80 

15 คน 
 

ร้อยละ 80 
1 ครั้ง 

- 34,850 - - อ.วิจิตร จารโุณประถัมภ ์
 

ปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- จ านวนบุคลากร 
- การรายงานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

N/A 
N/A 

15 คน 
ระดับด ี

 
 

- 15,700 - - อรินทร์ศักดิ์ รตันะวงษ์ 

พัฒนาบุคลากร - จ านวนบุคลากรที่
ไปอบรม 
- จ านวนบุคลากรที่
น าความรู้มาพัฒนา 

8 คน 
 
 

N/A 
 

ร้อยละ 80 

24 คน 
 
 

24 คน 
 
ร้อยละ 80 

- 120,000 - - อุไร  รื่นฤทธ์ิ 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

งบกลาง
(รายได้) 

งบ
กิจกรรม 

- บุคลากรเข้าร่วม
โครงการตามเวลาที่
ก าหนด 

 

พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาศูนย์ฯ-
ชัยนาท 

- จ านวนผู้บริหาร 
อาจารย์บุคลากร
และนักศึกษา 
- ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในข้ันตอน
การให้บริการ 
- โครงการ
ด าเนินการตามแผน 

472 คน 
 
 

N/A 
 

 
N/A 

300 คน 
 
 

ร้อยละ 80 
 

 
ร้อยละ 80 

- 4,241,800 - - ยุพาพร รัตนจันทร ์

รวม - 4,582,250 10,700,000 - 15,282,250 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริต้นแบบ ในชุมชนและท้องถิ่น 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินกา

ร 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบ
แผ่นดิน 

งบ
รายได้ 

งบกลาง
(รายได้) 

งบ
กิจกรรม 

6.1 ส่งเสริม สืบสาน
แนวทางการพัฒนา
ชุมชน สังคมตาม
แนวทางพระราชด าร ิ
6.2 ส่งเสริมให้
นักศึกษาร่วมอนุรักษ์
คูคลอง 

ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

- ด าเนินงานตาม
ระยะที่ก าหนด 
- ระดับความส าเร็จ
ของการจัดหาวัสดุ
ได้อย่างเพียงพอ 
- โครงการ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

N/A 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 

4 ไตรมาส 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

- - 300,000 - ติณณ์  วิไลข า 

พัฒนาชุมชนตาม
แนวพระราชด าร ิ

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- ทีมท่ีส่งผลงานเข้า
ประกวด 
- ร้อยละส าเรจ็ของ
โครงการพัฒนา
ชุมชนตามแนว
พระราชด าร ิ

86 คน 
 

N/A 
 

N/A 
 
 
 

30 คน 
 

6 ทีม 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

- 15,600 - - วริทธ์ินันท์  น้อยเอี่ยม 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินกา

ร 
2558 

ค่า
เป้าหมาย 

2559 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบ
แผ่นดิน 

งบ
รายได้ 

งบกลาง
(รายได้) 

งบ
กิจกรรม 

- ร้อยละการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะที่ก าหนด
ไว ้
- การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามที่ก าหนด 

ร้อยละ
100 

 
 

N/A 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 

อนุรักษ์คูคลอง 
พัฒนาแหล่งน้ า
ชุมชนส่งเสรมิ
ท้องถิ่น 

- จ านวนนักศึกษา
และบุคลากร 
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ก าหนดการ
เบิกจ่ายทันต่อเวลา 

226 คน 
 

N/A 
 
 

N/A 

100 คน 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

- 10,000 - - วริทธ์ินันท์ น้อยเอี่ยม 
เอกชัย คงเพ็ง 
พงษ์พัฒน์ เสนหอม 

รวม - 25,600 300,000 - 325,600 
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ภาคผนวก 
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

หมู่ 7-8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท 17140 

โทรศัพท์ 056482444 

http://teacher.chandra.ac.th/chainat/ 


