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ค าน า 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของศูนย์
การศึกษาฯ – ชัยนาท โดยมีการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ในการด าเนินงานให้มุ่งสู่ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ซึ่งการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของทุกภาคส่วนเข้าพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและเป็นกรอบแนวปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท 
ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากร ท่ีน ามาซึ่งการพัฒนาศูนย์การศึกษาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท และมหาวิทยาลัยให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด 
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บทสรุปผูบ้รหิาร 
(Executive Summary) 

 
 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ภายใต้หลักการท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
นโยบายรัฐบาลและนโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการ
ประเมินคุณภาพของศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท ภายใน และเสนอแนะผลการประเมินยุทธศาสตร์ มาเป็นแนว
ทางการจัดท าแผนดังกล่าว 
 งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาล จ านวน 34,300 บาท 2) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 936,800 บาท 3) งบประมาณกลาง(เงินรายได้) 
จ านวน 3,000,000 บาท 4) งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 
1,218,250 บาท และ 5) งบกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 89,760 บาท ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวมท้ังส้ิน 5,279,110 บาท จ าแนกงบประมาณตามแหล่งเงินและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 
 

ตารางที ่1 สรุปงบประมาณจ าแนกตามแหล่งเงิน 
แหลง่เงนิ จ านวนเงนิ รอ้ยละ 
1. งบประมาณแผ่นดิน           34,300  0.65 
2. งบประมาณเงินรายได้         936,800  17.75 
3. งบประมาณกลาง(เงินรายได้)       3,000,000  56.83 
4. งบยุทธศาสตร มรภ.       1,218,250  23.08 
5. งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา           89,760  1.70 

รวมทัง้สิน้    5,279,110  100 
 
 
 
  



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีงบประมาณสนับสนุน 
จ านวน 177,255 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36 มีจ านวน 5 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น มีงบประมาณสนับสนนุ จ านวน 
1,064,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.17 มีจ านวน 4 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 
100,255 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 มีจ านวน 4 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 3,936,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 74.57 มีจ านวน 6 โครงการ 
 

ตารางที ่2 สรุปงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
แหลง่เงนิ จ านวนเงนิ รอ้ยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1          177,255  3.36 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2       1,064,800  20.17 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3          100,255  1.90 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4       3,936,800  74.57 

รวมทัง้สิน้    5,279,110  100 
 
  



 

ก 
 

 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกลยุทธ์  8 กลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติและผลติบณัฑติทีม่ีคณุภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สู่มาตรฐานวิชาชีพ  
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 สง่เสรมิการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและทอ้งถิน่ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายชุมชนและการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ  
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสรมิการอนรุกัษศ์าสนา ประเพณวีฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
  
ตวัชีว้ดั จ านวน 10 ตวัชีว้ดั 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะบัณทิต 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละนักศึกษาเทียบกับแผนรับนักศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 4 จ านวนชนิดผักท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ตัวชี้วัดท่ี 5 จ านวนเครือข่ายท่ีร่วมมือกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม – ชัยนาท 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดท่ี 7 จ านวนองค์ความรู้ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่ 
ตัวชี้วัดท่ี 8 คะแนนคุณภาพศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกายภาพ  



 

1 
 

ส่วนที ่1  
บทน า 

 
1.1 หลกัการและเหตผุล 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท มีความส าคัญในการพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท ให้มีคุณภาพ เนื่องจากการบริหาร
ศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท จ าเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 
เช่ือมโยงกับปรัชญาท่ีว่า “ให้โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน” สอดคล้องกับพันธกิจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตลอดจนแผนระดับชาติท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” เกิดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามเอกลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” เกิดผลผลิตตาม  อัต
ลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” บนพื้นฐานค่านิยมร่วมองค์กร “บัณฑิต 
ย่อมฝึกตน” 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ท่ี
มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายทางการอุดมศึกษาของประเทศ ท่ีสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพื่อเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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1.3 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีกระบวนการมีส่วนรวมจากฝ่าย
งานทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท โดยมีกระบวนการ
ส าคัญ ดังนี้ 

1. จัดท าแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  

2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยน าข้อมูล
ในปีท่ีผ่านมา มาพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และผู้รับผิดชอบโครงการเขียนค าของบประมาณ 

3. ส่งค าของบประมาณ เพื่ออนุมัติโครงการ 
4. จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
5. เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
6. ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตาม

ข้อเสนอแนะ 
7. เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการกล่ันกรองด้านนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
8. ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตาม

ข้อเสนอแนะ 
9. เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
10. จัดท าแผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ฉบับสมบูรณ์ โดย

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
11. ประกาศแจ้งให้ทุกฝ่ายงานและบุคลากรภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม – 

ชัยนาท รับทราบ 
12. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อท าความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการเพื่อให้แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนภาพกระบวนการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ 2564 
ศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม – ชัยนาท 
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1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
 1. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายทางการ
อุดมศึกษาของประเทศ ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. มีแนวทางการบริหารและพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  ท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. มีกรอบการบริหารจัดการงบประมาณ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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ส่วนที ่2 
ขอ้มลูทั่วไป 

 
2.1 ขอ้มลูเชงิยทุธศาสตร ์
 ปรชัญา : “ให้โอกาสทางการศึกษา  น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน”  

วิสยัทศัน ์: “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” 
          (Life Long Learning for Localization Moral Society) 

พนัธกจิ : 
1. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
2. บริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
3. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 
 เอกลกัษณ ์: “บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 
 

 อตัลกัษณ ์: บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 

 
 ค่านยิม : “บัณฑิตย่อมฝึกตน” : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” 
 

 รายละเอยีดเชิงยทุธศาสตร์ 
 แผนปฏิบัติราชการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท พ.ศ. 2561 – 2565 มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท และเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ปรัชญา ของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ และ 10 
ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติและผลติบณัฑติทีม่ีคณุภาพ 
เปา้ประสงค์ที ่1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 สง่เสรมิการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและทอ้งถิน่ 
เปา้ประสงค์ที ่2 พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้อื่น ๆ ให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายชุมชนและการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ 
  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสรมิการอนรุกัษศ์าสนา ประเพณวีฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
เปา้ประสงค์ที ่3 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษค์วามเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 
เปา้ประสงค์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  
ตวัชีว้ดั จ านวน 10 ตวัชีว้ดั 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะบัณทิต 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละนักศึกษาเทียบกับแผนรับนักศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 4 จ านวนชนิดผักท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ตัวชี้วัดท่ี 5 จ านวนเครือข่ายท่ีร่วมมือกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความพึงพอใจท่ีต่อการจัดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดท่ี 7 จ านวนองค์ความรู้ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่ 
ตัวชี้วัดท่ี 8 คะแนนคุณภาพศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

 ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกายภาพ  
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2.2 ประวตัคิวามเปน็มา 

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

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ด าเนินสืบเนื่องจากการขอใช้ท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ ณ. ท่ีดินบ้านดอนอรัญญิก ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อรองรับการขยาย
วิทยาเขต ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ในขณะนั้น โดยทางจังหวัดชัยนาท โดยมี ท่านอารยะ วิวัฒน์วานิช    
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในสมัยนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้การขอใช้ท่ีดินของทางราชการในการศึกษา เพื่อให้
ข้าราชการและประชาชนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาอุดมศึกษาและระดับท่ีสูงขึ้น และทางสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ ในขณะนั้นในฐานะ
ผู้ริเริ่มใน การขยายพื้นท่ีจัดการศึกษาออกสู่สังคมท้องถิ่นได้เล็ง เห็นความส าคัญของการศึกษา พร้อมท้ังการเข้าถึง
การศึกษาของคนภายในชุมชน พัฒนาชุมชนให้เยาวชนในเขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดใกล้เคียงไม่ต้องเดินทางเข้าไป
ศึกษาต่อ ในตัวเมืองใหญ่หรือสถาบันการศึกษาในเมืองท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง ซึ่งได้รายงานการใช้ท่ีดินต่อ รอง
ศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ในขณะนั้นได้รับทราบ คณะกรรมการจังหวัด
ชัยนาท มีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินและถอดสภาพท่ีดินจากท่ีดิน สปก เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2546 กรม
ท่ีดิน ได้เสนอกระทรวงมหาดไทย โดย รองศาสตรจารย์เท้ือน ทองแก้ว อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักด์ิ และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศขึ้นทะเบียนท่ีดิน หมู่ท่ี 7 -8 ของบ้าน
อรัญญิก ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมพื้นท่ีในการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน จ านวน 326 
ไร่ 85 ตารางวา ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 พร้อมท้ังประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 24ง วันท่ี 24 มีนาคม 2548 เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พร้อมท า
หน้าท่ีในการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองรับการขยายวิทยาเขต ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
(ขณะนั้น) ต่อไป 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเมตตาจาก พระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตา
ไฟ) เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท องค์อุปถัมภ์ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 4 ช้ัน และให้นาม
อันมงคลว่า อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ ซึ่งต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่ทองค า เมฆโต ผู้ก่อต้ัง
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริจาคงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ช้ัน โดยใช้แบบ
การก่อสร้างแบบเดียวกัน ให้กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพื่อให้ใช้เป็นสถานท่ี 
ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม ท าหน้าท่ีให้
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การศึกษาแก่เยาวชน ประชาชน บุคคลท่ัวไป ท่ีเข้ามาศึกษาหาความรู้สอดคล้องกับปณิธานการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การท านุรักษาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู” 
 
2.3 ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยศ์ริกิุล ผลิศกัดิ์ 

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์กษมศร ีอศัวศรพีงศธ์ร 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555- 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ถาวรอธวิาสน ์

1 พฤศจิกายน 2555  –  31 ตุลาคม 2563 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 
 

 

 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยธ์นทรรศน ์พลเดช 

1 พฤศจิกายน 2563 – 7 มกราคม 2564 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 

 
 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชยั ตรงวานชินาม 

8 มกราคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
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ดร.วิจติร จารโุณประถมัภ ์

23 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
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2.4 ทีต่ัง้ และแผนทีใ่นมหาวิทยาลยั 
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2.5 โครงสรา้งศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม – ชยันาท 
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2.6 โครงสรา้งการบรหิารงานศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม – ชยันาท 
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2.7 ข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  1) ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ (คน) สายสนบัสนนุ(คน) รวม(คน) 
1. ผู้บริหาร 3 - 3 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 9 11 

3. ลูกจ้างประจ า - 1 1 
4. ลูกจ้างช่ัวคราว - 7 7 

รวม 5 17 22 
         ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
  

 2) ข้อมูลนักศึกษา 

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ชัน้ป ี ภาคในเวลาราชการ(คน) 
ภาคนอกเวลาราชการ 

(คน) 
รวม(คน) 

1 10 19 29 
2 11 14 25 
3 18 18 36 
4 11 14 25 

รวม 50 65 115 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
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ส่วนที ่3 
ความสอดคลอ้งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

3.1 แผนระดับที่ 1 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
(1) เป้าหมาย  

2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

4.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
4.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว 

        4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

4.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
4.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 
4.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4.3.1 การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
4.3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3.5 การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง

ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
4.4 .1 การพัฒนาและส่ง เสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว  ระบบสถาน ศึกษา 

สภาพแวดล้อมรวมทั้งส่ือ 
4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ท่ี

เหมาะสม ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ  
4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

4.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
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4.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี 
4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา   

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน 
ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตตลอดจนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด าเนินการตามพันธกิจท่ี
กฎหมายก าหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณค่าของสังคม และประเทศชาติ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
(1) เป้าหมาย  

2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อ
สร้างสังคมคุณภาพ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

4.1.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน 
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ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติมีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตตลอดจนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด าเนินการตามพันธกิจท่ี
กฎหมายก าหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณค่าของสังคม และประเทศชาติ  
 
3.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 

3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี ทักษะ            
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 เป้าหมายท่ี 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญา 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ปฐมวัย

จนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้สามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 1.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ปฐมวัย

จนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้สามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
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(2) ประเดน็ที ่15 พลงัทางสงัคม (รอง) 
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท : มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม              

(เฉล่ียร้อยละ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาท้องถิ่นท้ัง 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน โดยก าหนดพื้นท่ีความ
รับผิดชอบท้ังในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว และพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนท่ีดีเพิ่มขึ้น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิด
กระบวนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเข้มขน และพึ่งตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน และลดความเหล่ือมล้ า เกิด
การบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการด าเนินงานช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง มีเครือจ่ายความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัยของ
อาจารย์ท่ีท างานกับท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 

 
  (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การสร้างเสริมทุนทางสังคม 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม (เฉล่ียร้อยละ)  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาท้องถิ่นท้ัง 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน โดยก าหนดพื้นท่ีความ
รับผิดชอบท้ังในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว และพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนท่ีดีเพิ่มขึ้น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิด
กระบวนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเข้มขน และพึ่งตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน และลดความเหล่ือมล้ า เกิด
การบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการด าเนินงานช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง มีเครือจ่ายความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัยของ
อาจารย์ท่ีท างานกับท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) ประเดน็ที ่17 ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม   
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย :  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
 ตัวช้ีวัดระดับแผนแม่บท :  สัดส่วนประชากรไทยท้ังหมดท่ีได้รับความคุ้มครองตาม

มาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร 
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(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ 
(7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) และการบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนในระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น  
  (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  

 เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและ               
กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :  สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ท่ีได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 ด้าน ได้แก่ 
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) และ               
การบาดเจ็บจากการท างาน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนในระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น  
 
 3.2.2 แผนการปฏริปูประเทศ ดา้นการศกึษา 
  เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 
  กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
รวมท้ังการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระท่ีสอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
  เป้าหมายกิจกรรม 

1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้  
2) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
3) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครูออกแบบ

รายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน 
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4) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
  กิจกรรมท่ี 3 พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
และการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าหมายกิจกรรม ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
และการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน                     
การแลกเปล่ียน และจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยให้แก่องค์กร
ภาคเอกชน 
  เป้าหมายกิจกรรม การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการ ท้ังในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยี และการวิจัย นวัตกรรม 
 

3.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 3.1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมท่ี 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

3) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก)  
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานท่ีดีของสังคม  
(3.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถเพิ่มข้ึน 
(3.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ

มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3.4) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต

สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง 
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(3.5) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

(3.6) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  ตลอดชีวิต 
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและ

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทย
ฐานะทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้            
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  

3.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ส่ือสาร
เคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ
ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ ส่ือการอ่านและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง)  
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 

เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ

สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน  

3.2.4  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) วัตถุประสงค์  
    3.4.1 เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์            

ทรงเป็นประมุข 
    3.4.2 เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วม

และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
5) ตัวชี้วัด  

(1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
6) กลยุทธ์  



 

22 
 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
ค่านิยมท่ีดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนท้ังในระบบและนอก
ระบบสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 

 
3.3 แผนระดับที่ 3 

 3.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้ างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ            
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร 
สารสน เทศ  และก าร รู้ เ ท่ า ทัน ส่ื อ ( Communications, Information and Media Literacy) ทั ก ษะ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า              
ท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา              
ท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น 
เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 
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5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท                         
ท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ี
พิเศษ ท้ังท่ีเป็นพื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแล
และป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ              
จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การผลติและพฒันาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรรม เพือ่สรา้งขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ               
เป็นเลิศเฉพาะด้าน   

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม              
ทางเศรษฐกิจ   

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน                  
ท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและคุณลักษณะ               
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย                
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน                 

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล    
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา               

ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา               
ท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคล   
ทุกช่วงวัย ท้ังด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                      
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม                 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต      
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และมีแผนงานและโครงการ
ส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย  โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพฒันาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการศกึษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง  บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน                

และสามารถตรวจสอบได้   
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
6.3  ทุกภาคส่วนของ สังคมมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ                    

ของประชาชนและพื้นท่ี   
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ   
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                   
โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา  และโครงการทดลองน าร่องระบบการจัดสรรเงิน                   
ผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 

 3.3.2 แผนอดุมศกึษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ.2561 – 2580) 

วสิัยทัศน ์“อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปล่ียนแปลง สร้างนวัตกรรม 
ความรู้ งานวิจัย ท่ีเสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”  

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว  
2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้                  

ส่วนเสียทุกภาคการผลิต  
3. เพื่อสนับสนุนการเคล่ือนย้ายทางสังคม (Social Mobility)  
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ                      

ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพท้ังทักษะความคิด  

และการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 
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เป้าหมาย  
1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพื่อให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา   
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
1.3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างานและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

(Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank)  
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้              

ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
ตวัชีว้ดัหลกั (Core KPI) 
KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา ค่าเป้าหมาย 60 : 40 
KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจ านวนประชากร ช่วงอายุ 18 – 22 ปี                

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 
KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) ค่าเป้าหมาย C1+ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ            
ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้าหมาย  
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะ    

ในศตวรรษท่ี 21  
2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3R8C)  
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 
KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking ค่า

เป้าหมาย 21st Century 
KPI 5 : Innovative Universities ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถ ในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และพัฒนา
เศรษฐกิจท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  
เป้าหมาย  
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย  และการบริการ                 

ท่ีมีต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center)  
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3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรม                   
ท่ีมีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จ านวนอาจารย์, จ านวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation)  

3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยท่ีน าไปสู่การใช้งานจริง  แก้ไขปัญหา และช้ีน าสังคม 
(จ านวนนวัตกรรมท่ีใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม)  

3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก (University 4.0, World Class /  
Global University Ranking) 

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 
KPI 6 : จ านวนนักวิจัยต่อประชากร ค่าเป้าหมาย 60 คน 
KPI 7 : รายได้ท่ีได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 

50 ล้านบาทต่อปี 
KPI 8 : World Class Ranking at 200 ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหา                  
ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้าหมาย  
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement)  
4.2 ส่งเสริมการน าความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ 

Accelerator)  
4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับ

เอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University)  
4.4 โครงการพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 
KPI 9 : จ านวน Technology-based startups ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 
KPI 10 : น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 

800 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ                
มีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้าหมาย  
5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure,  

Governance Roles and Responsibility)  
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)  
5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานท่ีถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ.  
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และต่อสาธารณะ)  
5.4 สร้ างระบบการก ากับดูแลท่ีโปร่ ง ใส  ความรับผิดและตรวจสอบไ ด้  (Governance 

Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 
KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม 

รายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
เป้าหมาย  
6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา  

(Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA)  
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เช่ือมกับ

การให้คุณ ให้โทษตาม Performance  
6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของบัณฑิต 

(Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking)  
6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด้าน  

(Resource and Support Centers, Benchmark Partners)  
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ  ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ

อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
ตวัชีว้ดัหลกั (Core KPI) 
KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา   

 3.3.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

  วิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ                
เป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
  พันธกิจ 
  1.  ผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพ มี ทัศนคติ ท่ี ดี  เป็นพลเมือง ดีใน สังคม และมีสมรรถนะ                      
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มุ่งเน้น                   
การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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  3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแ ท้จริงของชุมชนโดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล                
พร้อมรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ  
1. ด้านเศรษฐกิจ  
2. ด้านสังคม  
3. ด้านส่ิงแวดล้อม  
4. ด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี และ         

ด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง 
Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว) ท้ังนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย    

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน                
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวชี้วัด 
1.1 มีฐานข้อมูลของพื้นท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริง           

ของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
1.2 จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผน

พัฒนาเชิงพื้นท่ี 
1.3 ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพั ฒนา

เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านท้ังหมดในพื้นท่ีบริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นท่ี) 
1.4 จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม               

(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
1.5 จ านวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นท่ีบริการ 
1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า เปรียบเทียบกับโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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1.7 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา               
ในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.9 ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
1.11 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ

จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
1.12 จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        

ท่ีประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.12 อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
โครงการหลกั 
1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นท่ีบริการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ             

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื (บ่มเพาะประชาชนให้พร้อมด้วย

คุณลักษณะ 4 ประการ) 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อวัดดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพฒันาคร ู
เปา้หมาย 
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของ            

ผู้ใช้บัณฑิต 
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์               

แต่ละช่วงวัยได้ 
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ                

การเปล่ียนแปลง 
กลยทุธ ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ               

เป็นท่ียอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย              

จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง  2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง 
3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
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4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ                  
รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตวัชีว้ดั 
2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะ                     
ท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

2.2 ร้อยละครูของครูท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน

ต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
2.4 มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

ท่ีเข้าสู่วิชาชีพ 
2.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนา

สมรรถนะครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.6 สัดส่วนบัณฑิตครูท่ีได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
2.7 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 
โครงการหลกั 
1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด 
2. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏท่ีเข้าสู่วิชาชีพ 
5. โครงการพฒันาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน

ในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดบัคุณภาพการศกึษา 
เปา้หมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการ

องค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ท่ี 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ

คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับ              

ในระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนอง

การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต ท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ              
มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline)                   
ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ี

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 
1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
1.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                      

ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ 
1.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิล าเนาและ                        

นอกภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
1.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
1.7 อัตราการศึกษาต่อในพื้นท่ีของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน 
โครงการหลัก 
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการ

เรียนรู้ 
3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา

เพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ในก ากับ            
ของของรัฐ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี 
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน

การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล             

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร               

ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิ จัยและองค์ความรู้ ต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์ สินทางปัญญาต่อ            

จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
4.3 ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ท่ีส าคัญระดับชาติ/จังหวัด/

องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4.4 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
4.5ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูง

มาก 
4.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
4.7 มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล               

อย่างสม่ าเสมอ 
4.8 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โครงการหลัก 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์” 
3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอน           

ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
  



 

34 
 

3.3.4 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
1. ท้องถิ่น ชุมขน มีอาชีพ มีรายได้ 
2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทุน

ทางวัฒนธรรม 
4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ท้ัง 4 ประการ 
ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนฐานข้อมูลของพื้นท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริง

ของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
1.2 จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิง

พื้นท่ี 
1.3 จ านวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นท่ีบริการ 
1.4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 
1.5 อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาใน

พื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 
1.6 ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
1.7 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1.8 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่า

และจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี และด าเนิน

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงระยะเวลา 
(Timeline) ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว) ท้ังนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3.บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นท่ี

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถ

ในการถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ 
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ีเข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลง 
ตัวชี้วัด 
2.1 จ านวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิต

ครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

2.2 ร้อยละครุของครูท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นท่ี

ยอมรับด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง 
3) มีงานท า มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์

ความรู้สูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรับรองบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 
3.1 จ านวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ี

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
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3.2 จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ 

3.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ 
3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิล าเนา และนอก

ภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนอง

การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มี
งานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อ

ท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความ

พร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล 
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคล่ือนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน 

(SMART CRU) 
ตัวชี้วัด 
4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน

ผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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4.3 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการบริการงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูง
มาก 

4.5จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภานในและต่างประเทศ 
4.6 จ านวนระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
4.7 ผลส าราจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี 
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน

การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น  SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
S = มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service) 
M = มีระบบบริหารจัดการท่ีดี (Management) 
A = มีความกระตือรือร้น (Active) 
R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
T = มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology) 
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3.4 ผังเชื่อมยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
พ.ศ. 2564 
 

ยทุธศาสตรช์าต ิ 
ระยะ 20 ป ี 

(พ.ศ.2561–2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 
 

แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าต ิ 

(พ.ศ.2561 – 2580) 

ประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 15 
พลังทางสงัคม 

ประเด็นที่ 17 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ

ฉบบัที ่12  
(พ.ศ.2560–2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 

ในสังคม 

 
แผนการปฏริปูประเทศ  

ด้านการศกึษา 
ประเด็นที่ 5 

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ
(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การจัดการศึกษา

เพ่ือความมั่นคงของ
สังคม 

และประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม  

เพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนา 

ศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย และ 
การสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การสร้างโอกาส  

ความเสมอภาคและ
ความ 

เท่าเทียม 
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนา

ประสทิธิภาพของ
ระบบบริหาร 
จัดการศึกษา 

 

แผนอุดมศกึษา 
ระยะยาว 20 ป ี 
(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
อุดมศึกษาเป็นแหล่ง
พัฒนาก าลังคนและ
สร้างเสริมศักยภาพ 
ท้ังทักษะความคิด  
และการรู้คิดเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพนักศึกษา 
เสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการ

เปล่ียนแปลง 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างสมรรถนะหลัก
ของอุดมศึกษาไทยให้เป็น

แหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจัย 

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์  

ในการแก้ปัญหา  
และพัฒนาเศรษฐกิจ 
ท้ังระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
อุดมศึกษาเป็นแหล่ง

สนับสนุนการสร้างงาน
และน าความรู้ 
ไปแก้ปัญหา 

ผ่านความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ปรับปรุงระบบ 

การบริหารจัดการ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีประสิทธิผล และ 

มีระบบการก ากับดูแล 
ท่ีรับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินการ 
ของมหาวิทยาลัย 

ในทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ปรับระบบโครงสร้าง 

การตรวจสอบ  
การจัดสรร
งบประมาณ  

และการติดตาม
รายงานผล 

ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ราชภัฏเพื่อการพฒันา
ทอ้งถิน่ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 
 

ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ.

2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 
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วสิัยทัศน ์
“เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติ พฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสรา้งสงัคมอุดมคุุณธรรม” 

(Life Long Learning for Localization Moral Society) 
 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 
เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติและ

ผลติบณัฑิตทีม่ีคณุภาพ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 
สง่เสรมิการบรกิารวชิาการแก่

ชุมชนและทอ้งถิน่ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 
สง่เสรมิการอนรุกัษศ์าสนา 
ประเพณวีฒันธรรมและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 
พฒันาการบรหิารจดัการตาม

หลกัธรรมาภบิาล 

เปา้ประสงค ์

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
ส อ น แ ล ะ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี มี
คุณธรรมสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

2. พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ 
วิ จัย ศิลปวัฒนธรรม และอง ค์
คว ามรู้ อื่ น  ๆ  ใ ห้ บ ริ ก า ร ทา ง
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

3.  พัฒนาและเผยแพร่อง ค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์
ความเป็นไทย 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ตวัชีว้ดั 

1.1 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต่ อ คุ ณ
ลักษณธบัณฑิต 

1.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงาน
ท าหรื อประกอบอา ชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

1.3 ร้อยละนักศึกษาเทียบกับ
แผนรับนักศึกษา 

2.1 จ านวนชนิดผักท่ีไ ด้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP 

2.2 จ านวนเครือข่ายท่ีร่วมมือกับ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 

3.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การจัดกิจกรรม 

3.2 จ านวนองค์ความรู้ของการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
เผยแพร่ 

1.1 คะ แ น น คุ ณภ า พ ศูน ย์
การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ จันทร เกษม – 
ชั ย น า ท  จ า ก ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน 

1.2 ร้อยละของบุคลากร ท่ี
ได้รับการพัฒนา 

1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ท่ี มี ต่ อ
กายภาพ 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 
เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติและ

ผลติบณัฑิตทีม่ีคณุภาพ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 
สง่เสรมิการบรกิารวชิาการแก่

ชุมชนและทอ้งถิน่ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 
สง่เสรมิการอนรุกัษศ์าสนา 
ประเพณวีฒันธรรมและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 
พฒันาการบรหิารจดัการตาม

หลกัธรรมาภบิาล 

กลยทุธ ์

1. พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ต า ม         
อัตลักษณ์และคุณลักษณะ
บัณฑิ ต ท่ีพึ ง ปร ะส ง ค์  สู่
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
เพื่ อ เ ต รี ยม คว ามพร้ อ ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

1. ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัย
และบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตามแนวพระราชด าริ 

2. พัฒนาเครือข่ายชุมชนและการ
บริหารจัดการด้านการบริการ
วิชาการ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศาสนา 

2. ส่ง เสริ มอนุรักษ์ประ เพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล 

2. ส่ง เสริมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภายและเทคโน โลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 
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ส่วนที ่4 

สาระส าคญัของแผนปฏบิตัิราชการประจ าป ีพ.ศ. 2564 

4.1 สรปุสาระส าคญัของแผนปฏิบตัริาชการประจ าป ี 
 ปรัชญา 
 “ให้โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน” 
  
 วสิัยทัศน ์(Vision) 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม” 
 (Life Long Learning for Localization Moral Society)  
 
 พนัธกจิ (Mission) 
 1.   พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

2. บริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
3. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 
 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 
 
 อตัลกัษณ ์(Identity) 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
 
 ค่านยิม (Shared Value) 
  “บัณฑิตย่อมฝึกตน” : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติและผลติบณัฑติทีม่ีคณุภาพ  

เปา้ประสงค์ที ่1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั หนว่ย 
ค่าเปา้หมาย  

ปี 2564 
1.1 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สู่
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะ
บัณฑิต 

ระดับ 
 

 

≥4.40 
 
 

 
1.2 ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 
 
3. ร้อยละนักศึกษาเทียบกับ
แผนรับนักศึกษา 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 

80 
 
 
 

70 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 สง่เสรมิการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและทอ้งถิน่  

เปา้ประสงค์ที ่2 พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้อื่น ๆ ให้บริหารทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั หนว่ย 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2564 
2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและ
บริการวิชาการแก่ชุมชนตามแนว
พระราชด าริ 

4. จ านวนชนิดผักท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP 
 

ชนิด 
 
 

3 
 
 

2.2 บูรณาการความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายชุมกับมหาวิทยาลัย 

5. จ านวนเครือข่ายท่ีร่วมมือกับ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
พัฒนาท้องถิ่น 

เครือข่าย 
 

4 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสรมิการอนรุกัษศ์าสนา ประเพณวีฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

เปา้ประสงค์ที ่3 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นไทย 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั หนว่ย 
ค่าเปา้หมาย ปี 

2564 
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศาสนา 

6. ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การจัดกิจกรรม 
 

ระดับ ≤3.51 

3.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. จ านวนองค์ความรู้ของการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
เผยแพร่ 

เรื่อง  
 

3 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล  

เปา้ประสงค์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั หนว่ย 
ค่าเปา้หมาย ปี 

2564 
4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

8. คะแนนคุณภาพศูนย์
การศึกษาฯ – ชัยนาท จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

คะแนน 
 
 

 

4.60 
 

 

4.2 ส่งเสริมการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

9. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนา 
 

ร้อยละ 
 
 

90 
 
 

4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 
 

10. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อกายภาพ 

ระดับ ≤3.51 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติและผลติบณัฑติทีม่ีคณุภาพ  
เปา้ประสงค์ที ่1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่และ
ชุมชน 

กลยทุธ ์ โครงการ ตวัชีว้ดั หนว่ย 
ค่า

เปา้หมาย  
ปี 2564 

1.1 พัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ สู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต 
 
3. ร้อยละนักศึกษาเทียบกับ
แผนกับรับนักศึกษา 

ระดับ 
 
 
 

ร้อยละ 
 

≥4.20 
 
 

 
65 

1.2 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  
โครงการเสริมสร้างความรู้เยาวชน  

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมี
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
 

 

80 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 สง่เสรมิการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและทอ้งถิน่  
เปา้ประสงค์ที ่2 พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้อื่น ๆ ให้บริหารทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยทุธ ์ โครงการ ตวัชีว้ดั หนว่ย 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2564 
2.1 ส่งเสริมการบูรณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
แก่ชุมชนตามแนว
พระราชด าริ 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกผักปลอดภัย  
โครงการศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

4. จ านวนชนิดผักท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GAP 
 

ชนิด 
 
 

3 
 
 

2.2 พัฒนาเครือข่ายชุมชน
และการบริหารจัดการด้าน
การบริการวิชาการ 

โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณพ์ชุมชนจังหวัด
ชัยนาท  
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย  

5. จ านวนเครือข่ายท่ีร่วมมือ
กับศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 

เครือข่าย 
 

4 
 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสรมิการอนรุกัษศ์าสนา ประเพณวีฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
เปา้ประสงค์ที ่3 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นไทย 

กลยทุธ ์ โครงการ ตวัชีว้ดั หนว่ย 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2564 
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศาสนา 

โครงการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563  

6. ระดับความพึงพอใจท่ีต่อ
การจัดกิจกรรม 

ระดับ 
 

 

≤3.51 
 

 
3.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ าน้อย(ขุนสรรค์) 
โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ่น  

7. องค์ความรู้ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
เผยแพร่ 

เรื่อง 3 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล  
เปา้ประสงค์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยทุธ ์ โครงการ ตวัชีว้ดั หนว่ย 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2564 
4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท  
- กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาบริหารจัดการงานศูนย์ฯชัยนาท 
- กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษาฯ-
ชัยนาท  
- กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
โครงการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร
และการบริการด้านการศึกษา  

8. คะแนนคุณภาพศูนย์
การศึกษาฯ – ชัยนาท จาก
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 
 
 

 

4.60 
 

 

4.2 ส่งเสริมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท  
- กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท  

9. ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา 
 

ร้อยละ 
 
 

90 
 
 

4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

โครงการบริหารจัดการงานของหน่วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  
-กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการงานของหน่วยศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

10. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อกายภาพ 

ระดับ ≤3.51 
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4.2 สรปุโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์และแหลง่เงนิ 
งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจาก

รัฐบาล จ านวน 34,300 บาท 2) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 936,800 บาท 3) งบประมาณกลาง(เงินรายได้) 
จ านวน 3,000,000 บาท 4) งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 
1,218,250 บาท 5) งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 89,760 บาท ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวมท้ังส้ิน 5,279,110 บาท โดยจ าแนกงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ตารางที ่1 สรุปงบประมาณจ าแนกตามแหล่งเงิน 

แหลง่เงนิ จ านวนเงนิ (บาท) รอ้ยละ 
1. งบประมาณแผ่นดิน           34,300  0.65 
2. งบประมาณเงินรายได้         936,800  17.75 
3. งบประมาณกลาง(เงินรายได้)       3,000,000  56.83 
4. งบยุทธศาสตร มรภ.       1,218,250  23.08 
5. งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา           89,760  1.70 

รวมทัง้สิน้    5,279,110  100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีงบประมาณสนับสนุน 
จ านวน 177,255 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36 มีจ านวน 5 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น มีงบประมาณสนับสนนุ จ านวน 
1,064,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.17 มีจ านวน 4 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 
100,255 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 มีจ านวน 4 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 3,936,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 74.57 มีจ านวน 6 โครงการ 
 

ตารางที ่2 สรุปงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
แหลง่เงนิ จ านวนเงนิ (บาท) รอ้ยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1          177,255  3.36 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2       1,064,800  20.17 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3          100,255  1.90 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4       3,936,800  74.57 

รวมทัง้สิน้    5,279,110  100 
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4.3 สรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามประเดน็ยุทธศาสตรแ์หลง่เงนิ 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท งบประมาณรวมทั้งส้ิน 

5,275,245 บาท สามารถจ าแนกเป็นไตรมาส และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังต่อไปนี้ 
ไตรมาสท่ี 1 งบประมาณจ านวน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วงเงินรวม 
แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ร้อยละ 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค) 

ร้อยละ 
ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ร้อยละ 
ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ร้อยละ 

1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 173,390 49,450 28.52 115,910  12,000  - - 
2 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 1,064,800 554,200 52.05 200,000  203,000  170,600  

3 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

100,255 17,755 17.71 82,500  - - - - 

4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3,936,800 1,314,380 33.39 1,220,450  818,930  583,000  
รวม 5,275,245 1,935,785 36.70 1,700,690 32.24 1,033,930 19.60 690,600 13.09 
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4.4 รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติและผลติบณัฑติทีม่ีคณุภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบกิจา่ย (บาท) 

งบ
ยทุธศาสตร ์

งบแผน่ดนิ งบรายได ้
งบ

สว่นกลาง 
งบกจิกรรม
นกัศกึษา งบรวม ร้อยละ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 

- 34,300 - - - 34,300 19.34 34,300 - - - 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 70,950 - - - - 70,950 40.03 - 58,950 12,000 - 

3 โครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เพื่อการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย - - - - 15,150 15,150 8.55 15,150 - - - 

4 โครงการเลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษา - - - - - - - - - - - 

5 โครงการเสริมความรู้สู่เยาวชน - - - - 56,855 56,855 32.08 - 56,855 - - 

 รวม 70,950 34,300 - - 72,005 177,255 100 49,450 115,805 12,000 - 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 สง่เสรมิการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและทอ้งถิน่ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบกิจา่ย (บาท) 

งบ
ยทุธศาสตร ์

งบแผน่ดนิ งบรายได ้
งบ

สว่นกลาง 
งบกจิกรรม
นกัศกึษา งบรวม ร้อยละ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกผักปลอดภัย 327,000 - - - - 327,000 30.71 219,000 36,000 36,000 36,000 

2 โครงการศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 440,200 - - - - 440,200 41.34 105,700 143,900 144,900 45,700 

3 โครงการส่งเสริมการผลิตปลอดภัย 167,400 - - - - 167,400 15.72 141,600 6,000 8,000 11,800 

4 โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
ชัยนาท 

130,200 - - - - 130,200 12.23 87,900 14,100 14,100 14,100 

 รวม 1,064,800 - - - - 1,064,800 100 554,200 200,000 203,000 107,600 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสรมิการอนรุกัษศ์าสนา ประเพณวีฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบกิจา่ย (บาท) 

งบ
ยทุธศาสตร ์

งบแผน่ดนิ งบรายได ้
งบ

สว่นกลาง 
งบกจิกรรม
นกัศกึษา งบรวม ร้อยละ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

54,000 - - - - 54,000 53.86 - 54,000 - - 

2 โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 - - - - 2,750 2,750 2.74 2,750 - - - 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมบวงสรวง
ดวงวิญญาณ และเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ขุนสรรค์ 

28,500 - - - - 28,500 28.43 - 28,500 - - 

4 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น - - - - 15,005 15,005 14.97 15,005 - - - 

 รวม 82,500 - - - 17,755 100,255 100 17,755 82,500 - - 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบกิจา่ย (บาท) 

งบ
ยทุธศาสตร ์

งบแผน่ดนิ งบรายได ้
งบ

สว่นกลาง 
งบกจิกรรม
นกัศกึษา งบรวม ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1 โครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท - - 837,000 - - 837,000 21.26 320,280 242,000 215,280 59,440 

2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรและ
การบริการด้านการศึกษา 

- - 69,200 - - 69,200 1.76 22,100 28,350 18,750 - 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ - - 3,900 - - 3,900 0.10 - 1,800 2,100 - 

4 โครงกานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 - - 1,500 - - 1,500 0.04 - 1,500 - - 

5 โครงการครบรอบวันสถาปนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท - - 25,200 - - 25,200 0.64 25,200 - - - 

6 โครงการบริหารจัดการงานของหน่วยงานศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท - - - 3,000,000 - 3,000,000 76.20 946,800 946,800 582,800 523,600 

 รวม - - 936,800 3,000,000 - 3,936,800 100 1,314,380 1,220,450 818,930 583,000 
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ส่วนที ่5 
การขบัเคลือ่นแผนสูก่ารปฏบิตัิ 

 
5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท สู่การปฏิบัติ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายงานท่ีจะด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และในการด าเนินต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท จึงก าหนดแนวทางในการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ดังนี้ 
 1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อเป็นกลไกส า คัญในการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไข ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก าหนดโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน 
และก าหนดผู้ผิดชอบตามภาระหน้าท่ี สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารด าเนินการช้ีแจงให้ความรู้ความเข้าใจ ในความส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ให้บุคลากรปฎิบัติได้รับ
ทราบมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงาน
ตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
5.2 วัตถุประสงค์ของการก ากับติดตามและประเมินผล 
 1. เพื่อก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
 1. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
 2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการในแบบการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
 3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎจันทรเกษม – ชัยนาท 
 4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
 
5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล  
 1. ผู้รับผิดโครงการ จัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มายังฝ่ายนโยบายและแผน เมื่อ
ด าเนินโครงการเสร็จส้ิน 
 2. ฝ่ายงานนโยบายและแผน ด าเนินการส่งรายงานผลการด าเนินงานไปยังกองนโยบายและแผนเป็นราย
เดือนและรายไตรมาส 
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 3. ฝ่ายงานนโยบายและแผน รายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ทุกโครงการท้ังท่ีใช้และไม่ใช้งบประมาณ เป็นรายไตรมาส ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ินสุดไตรมาส 
ตามปงีบประมาณ 
 4. ฝ่ายงานนโยบายและแผน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
 5. ฝ่ายงานนโยบายและแผน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
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ภาคผนวก  
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การวเิคราะห ์SWOT ศนูยก์ารศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม – ชยันาท 2563 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีพ้ืนกว้างขวางเอื้อต่อการพัฒนากิจกรรมด้านการเกษตร 
การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ราชภัฎเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

W1 ระยะทางเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน และการ
เรียนการสอน 

S2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดชัยนาท ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย ด้านค่าครองชีพ ของนักศึกษาในพ้ืนที่ 

W2 การพัฒนาหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนมีน้อยจึง
ท าให้มีจ านวนนักศึกษาน้อย 

S3 มสีถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรม
นักศึกษา อย่างเพียงพอ 

W3 อาจารย์ผู้สอน ขาดการส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน
วิจัยรวมกับอาจารย์ 

S4 มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ W4 พ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่อยู่ในระดับที่ยังต้อง
พัฒนา 

S5 มีโครงสร้างการบริหารองค์การที่ชัดเจนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

W5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษายังเป็นความเสี่ยงของ
ศูนย์ฯ-ชัยนาท 

S6 มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

W6 ระยะเวลาในการเปิดการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบท 

S7 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารและการ
ด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

W7 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

S8 มีห้องปฏิบัติการทางด้านการพัฒนาเกษตรปลอดภัย W8 วุฒิทางวิชาเอกและต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
S9 เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม W9 การจัดสรรบุคลากรไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของพ้ืนที่ 
S10 บริการนักศึกษาดูแลด่ังลูก W10 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ไม่พอเพียงต่อ

การบริหารจัดการ 
 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 แผนการศึกษาชาติมีนโยบายให้โอกาสทางการศึกษาใน
ท้องถ่ิน 

T1 ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาและการแข่งขันของ
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 

O2 นโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถ่ินและพัฒนาครู T2 อัตราการเกิดของประชากรลดลง 
O3 จังหวัดชัยนาทเห็นศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

T3 ความต้องการของตลาดแรงงานต้องการวิชาชีพมากข้ึน 

O4 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทส่งเสริมด้านนวัตกรรมผลผลิต
เกษตรมาตรฐาน การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรของชุมชน 

T4 เกณฑ์การประเมินศูนย์นอกท่ีต้ัง 

O5 องค์การภายนอกมองเห็นความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ T5 มีความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคและสารสนเทศ 
 T6 การปรับลดงบประมาณของส านักงบประมาณในการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 
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