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ค ำน ำ 
 
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  จัดท ำขึ้นเพ่ือ               

ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรก ำกับ
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวิสัยทัศน์
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  โดยกำรก ำหนดพันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันของส ำนักงำนอธิกำรบดี และก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
แนวทำงกำรบริหำรงำนของรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำเชนทร์ เหมือนชอบ) และ
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับปรับปรุง 2562)  ซึ่งกำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดีครั้งนี้มุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับในส ำนักงำน
อธิกำรบดีอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือให้กระบวนกำรด ำเนินงำนเป็นไปใน
ทิศทำงและมุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ มีประสิทธิภำพ                   
มีกำรใช้ทรัพยำกรที่คุ้มค่ำ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหำวิทยำลัยต่อไป 

  
 

 
(นำยบุญเกียรติ  ชีระภำกร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ก 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

สำนักงานอธิการบดีได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 

2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญ          

ในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม

วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดี สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย   แนวทางการบริหารงานของ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)   

การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  มุ่งเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  โดยมีการประชุมคณะกรรมการ

จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ครั ้งที ่ 1/2564 เมื ่อวันที่           

3 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมมานิจ  ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี  และครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet ซึ่งเป็นตัวแทนจาก        

ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกันพิจารณาทบทวนบริบทในปัจจุบัน ของสำนักงาน

อธิการบดี เพื ่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์โดย  

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีต่อไป  

ทั ้งนี ้แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  ได้ผ่าน                

ความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 เมื ่อวันที่                      

27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญประกอบด้วย  2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์            

4 กลยุทธ์ และ 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ปรัชญา 

 “พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม” 
 

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื ่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย                   

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ                

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



ข 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี 

2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง             

ความสามัคคี และความสัมพนัธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 

เป้าประสงค ์

1. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 

2. ม ีระบบการปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่ม ีค ุณภาพ สอดคล ้องก ับหล ักเกณฑ์การประก ันค ุณภาพ                     

การศึกษาภายใน  

3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ

บุคลากร 

5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้อื ่นๆ ที่สนับสนุนการทำงาน                

ในภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 

7. บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันได้อย่าง                      

มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์  

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติ

หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู ้ และความสามารถทั ้งตามสายงานและที ่สนับสนุน             

การทำงานในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 

2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  เพื่อผลักดัน              

การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ตัวชี้วัด 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 



ค 

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี 

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 

2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 

2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 

2.4 จำนวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 

2.5 จำนวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 

2.6 ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน

อธิการบดีเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัย               
รำชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
กฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548          
โดยมีภำรกิจหลัก คือ เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนทุกด้ำนของมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน 
ประสำนงำน สนับสนุน ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนต่ำงๆ  ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยหน่วยงำน
ส ำคัญ คือ กองกลำง กองคลัง กองนโยบำยและแผน กองบริหำรงำนบุคคล กองพัฒนำนักศึกษำ และ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  

จำกภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดีข้ำงต้น  จึงต้องมีกำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย นโยบำย 
สภำมหำวิทยำลัย  แนวทำงกำรบริหำรงำนของ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำเชนทร์ 
เหมือนชอบ) และแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับปรับปรุง 2562)  
ประกอบกับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยงำนสนับสนุน องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำร
จัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงำนงำนที่สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย  

ด้วยเหตุผลดั งกล่ ำว ส ำนักงำนอธิกำรบดีจึ งได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี                        
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมเป็นมำและควำมส ำคัญข้ำงต้น              
โดยมุ่งเน้นกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจนด้วยกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2564  ณ ห้องประชุมมำนิจ  ชุมสำย ชั้น 4 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  และครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2564 โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Google meet เพ่ือให้
บุคลำกรทั้งระดับผู้อ ำนวยกำรและระดับปฏิบัติกำรได้ร่วมกันทบทวนปรัชญำ วิสัยทัศน์  พันธกิจ          
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก และก ำหนดควำมเป็นไปได้ของกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน          
ในเบื้องต้น โดยข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ดังกล่ำวได้ถูกน ำมำจัดท ำเป็นแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี             
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดีให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม สอดคล้อง
กับบริบทของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ได้ถูกถ่ำยทอด
ให้กับทุกหน่วยงำนและบุคลำกรทุกคนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำน          
ให้มีทิศทำงมุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน รวมถึงเป็นแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีให้ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัยต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่สอดคล้องกับนโยบำย             

และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
2) เพ่ือก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนของ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
3) เพ่ือเป็นกรอบในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบับปรับปรุง 2564) อย่ำงเป็นระบบ โดยสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับในกำร
วิเครำะห์และทบทวนข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญของส ำนักงำนอธิกำรบดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564) เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ                 
ให้มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)  นอกจำกนี้แผนฉบับดังกล่ำวจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และน ำไปจัดท ำเผยแพร่ต่อไป มีกระบวนกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 
2564) 

2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่                    
3 เมษำยน 2564  ณ ห้องประชุมมำนิจ  ชุมสำย ชั้น 4 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  โดยมีตัวแทนบุคลำกร
จำกทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เข้ำร่วมกำรวิเครำะห์  ปรัชญำ วิสัยทัศน์  พันธกิจ            
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ต ำแหน่งทำงกลยุทธ์ และควำมเป็นไปได้ของกลยุทธ์ จำกกำรสังเครำะห์ด้วย 
TOWS Matrix   
 3. กองนโยบำยและแผนสังเครำะห์ผลกำรประชุมทบทวนข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือจัดท ำ                 
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 1) 
 4. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 
เมษำยน 2564 โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Google meet เพ่ือทบทวนตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565  

5. กองนโยบำยและแผนสังเครำะห์ผลกำรประชุมทบทวนข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือจัดท ำ                 
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 2) 
 6. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี พิจำรณำ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี            
พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 2) ในกำรประชุมครั้งที่ .........../2564 เมื่อวันที่                           
.................................. 
 7. กองนโยบำยและแผนจัดท ำและเผยแพร่แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง 2564)  แสดงได้ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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แผนภำพกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ตอบสนองต่อนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของ

มหำวิทยำลัยอย่ำงชัดเจน 
2) ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภำพ

กำรบรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงชัดเจน 
3) ส ำนักงำนอธิกำรบดี สำมำรถติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลดังกล่ำวมำเป็นข้อมูลส ำคัญในกำร
พัฒนำและปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีต่อไปได้ 

เสนอคณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

จัดท ำแผนกลยุทธส์ ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 2) 

ทบทวนผลกำรด ำเนนิงำนของปทีี่ผ่ำนมำและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้อง  

จัดท ำและเผยแพร่แผนกลยทุธส์ ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564) 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564) วันที่ 29 มกรำคม 2564  

ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564) คร้ังที่ 1 วันที่ 3 เมษำยน 2564  

ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564) คร้ังที่ 2 วันที่ 28 เมษำยน 2564  

จัดท ำแผนกลยุทธส์ ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 1) 
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1.5 เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดีฉบับเดิม (พ.ศ. 2561 – 2565)  และฉบับใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับปรับปรุง 2564)  
 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) เป็นกำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีในอนำคต ตำมกรอบ
ระยะเวลำ 5 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่พัฒนำต่อยอดจำกแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565  ดังนั้น 
เพ่ือให้เห็นภำพชัดเจนจึงสำมำรถแสดงรำยละเอียดประเด็นกำรเปรียบเทียบที่ส ำคัญได้ดังนี้  

ประเด็นส ำคัญ 
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

พ.ศ. 2561 - 2565 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง 2562) 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง 2564) 

หมำยเหตุ 

1. ปรัชญำ “บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี มีหัวใจ
บริกำร” 

“พัฒนำคน พัฒนำงำน บริกำรดี มีคุณธรรม” “พัฒนำคน พัฒนำงำน บริกำรดี มีคุณธรรม” คงเดิม 

2. วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 
ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย
โดยยดึหลักธรรมำภิบำล” 

“เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรทีม่ีประสิทธิภำพ  
เพื่อตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยโดยยดึหลัก
ธรรมำภิบำล” 

“เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรทีม่ีประสิทธิภำพ  
เพื่อตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยโดยยดึหลัก 
ธรรมำภิบำล” 

คงเดิม 

3. พันธกิจ 1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี และคณะ
ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย  

2. ให้บริกำรเพื่อสนับสนุนกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำน 
ในมหำวิทยำลัย รวมถึงนักศึกษำ บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอก 

3. บริหำรจัดกำรงำนด้ำนนโยบำยและแผน งบประมำณ 
งำนด้ำนกำรเงิน บัญชแีละพัสดุ งำนสิทธิประโยชน์ 
งำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร  
งำนสำรบรรณ งำนด้ำนประชำสัมพันธ์ งำนด้ำน
กิจกำร            สภำมหำวิทยำลยั งำนเลขำนุกำร 
งำนประชุม งำนด้ำนอำคำรสถำนที ่งำนยำนพำหนะ 
งำนวิเทศสัมพันธ์และงำนด้ำนกำรบริกำร 

4. พัฒนำระบบกำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยี และมีหลักธรรมำภิบำล 

5. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ              
ในกำรให้บริกำร และปฏบิัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจของ
มหำวิทยำลยั 

2. พัฒนำบุคลำกรและระบบบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยี เพื่อกำรปฏิบัติงำนท่ีมปีระสิทธิภำพ
โดยยดึหลักธรรมำภิบำล 

 
 
 
 
 
 
  

1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจของ
มหำวิทยำลยั 

2. พัฒนำบุคลำกรและระบบบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยี เพื่อกำรปฏิบัติงำนท่ีมปีระสิทธิภำพ  
โดยยดึหลักธรรมำภิบำล 

คงเดิม 
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ประเด็นส ำคัญ 
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

พ.ศ. 2561 - 2565 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง 2562) 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง 2564) 

หมำยเหตุ 

4. ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรและกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

2. ส่งเสรมิกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรส ำนักงำน
อธิกำรบดี ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และ
ควำมสัมพันธ์อันดรี่วมกันระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ 

1. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรและกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

2. ส่งเสรมิกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ควบคู่กับกำรเสรมิสร้ำง 
ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อนัดีร่วมกัน
ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ 

1. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรและกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

2. ส่งเสรมิกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ควบคู่กับกำรเสรมิสร้ำง 
ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อนัดีร่วมกัน
ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ 

คงเดิม 

5. เป้ำประสงค์ 1. ส ำนักงำนอธิกำรบดีสำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ผู้บริหำร และ
มหำวิทยำลยัในทุกพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศ                
ที่พร้อมในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

4. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ       
ที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

5. มีระบบกำรปฏิบัติงำนท่ีมีคณุภำพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน 

6. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมสำยงำน 
ควำมรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนกำรท ำงำนในภำพรวม และ
จิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำร 

7. บุคลำกรสังกดัส ำนักงำนอธิกำรบดีทุกระดับมีควำม 
สัมพันธ์อันดีต่อกัน สำมำรถบรูณำกำรกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำร และ
มหำวิทยำลยัในทุกพันธกิจได้ตำมเป้ำหมำย 

2. มีระบบกำรปฏิบัติงำนท่ีมีคณุภำพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน  

3. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี
พร้อมในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 

5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ท่ีมีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล 

6. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม       
สำยงำน ควำมรู้อื่นๆ ท่ีสนับสนุนกำรท ำงำนใน
ภำพรวม มีควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงใน
อำชีพ 

7. บุคลำกรมีควำมสมัพันธ์อันดีต่อกัน สำมำรถ
บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำร และ
มหำวิทยำลยัในทุกพันธกิจได้ตำมเป้ำหมำย 

2. มีระบบกำรปฏิบัติงำนท่ีมีคณุภำพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน  

3. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย         
มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี
พร้อมในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 

5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ท่ีมีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล 

6. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม          
สำยงำน ควำมรู้อื่นๆ ท่ีสนับสนุนกำรท ำงำนใน
ภำพรวมมคีวำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในอำชีพ 

7. บุคลำกรมีควำมสมัพันธ์อันดีต่อกัน สำมำรถ
บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

คงเดิม 
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ประเด็นส ำคัญ 
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

พ.ศ. 2561 - 2565 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง 2562) 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง 2564) 

หมำยเหตุ 

6. กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยในบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล  

1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวมของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจดัท ำแนวปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน 

2.1 พัฒนำบุคลำกรใหม้ีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ     
ทั้งตำมสำยงำนและที่สนับสนุนกำรท ำงำนในภำพรวม 
เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย 4.0 

2.2 ส่งเสริมควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับใน
สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อผลกัดันกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในบนพ้ืนฐำนของหลัก 
ธรรมำภิบำล  

1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวมของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจดัท ำแนวปฏิบัติ
หรือข้ันตอนกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน 

2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถทั้งตำมสำยงำนและที่สนับสนุนกำร
ท ำงำนในภำพรวม เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อม  
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 

2.2 ส่งเสริมควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ
ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อผลักดันกำร
สร้ำงควำมร่วมมือและบรูณำกำรกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 

1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในบนพ้ืนฐำนของหลัก 
ธรรมำภิบำล  

1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวมของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจดัท ำแนวปฏิบัติ
หรือข้ันตอนกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน 

2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถทั้งตำมสำยงำนและที่สนับสนุนกำร
ท ำงำนในภำพรวม เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อม  
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 

2.2 ส่งเสริมควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ
ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อผลักดันกำร
สร้ำงควำมร่วมมือและบรูณำกำรกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 

คงเดิม 

7. ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรส ำนกังำนอธิกำรบดี
ต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำรและ

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธกิำรบด ี
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อกำรให้บริกำร

ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำตำมแผนกำร

พัฒนำตนเอง 
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำตนเองตำม

แผนกำรพัฒนำตนเอง 
2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรพฒันำ

1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรส ำนกังำน
อธิกำรบดีต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำรและ

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธกิำรบด ี
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อกำร

ให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำตำม

แผนกำรพัฒนำตนเอง 
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำตนเองตำม

แผนกำรพัฒนำตนเอง 

1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรส ำนกังำน
อธิกำรบดีต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำรและ

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธกิำรบด ี
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อกำร

ให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำตำมแผนกำร

พัฒนำตนเอง 
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำตนเองตำม

แผนกำรพัฒนำตนเอง 

แกไ้ขชือ่ตัวชีว้ัดที่ 
2.4 
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ตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง 
2.4 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำทกัษะ ควำมรู้ และ

ควำมสำมำรถบุคลำกรส ำนักงำนอธกิำรบด ี
2.5 จ ำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง

บุคลำกร 
2.6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่นโยบำยและทิศ

ทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนอธิกำรบดีเมือ่เทียบ
กับแผนกำรด ำเนินงำน 

2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรพฒันำ
ตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง 

2.4 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำทกัษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถบุคลำกรส ำนักงำนอธกิำรบด ี

2.5 จ ำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคลำกร 

2.6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่นโยบำยและ
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีเมื่อ
เทียบกับแผนกำรด ำเนินงำน 

2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรพฒันำ
ตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง 

2.4 จ ำนวนผลงำนจำกกำรพัฒนำทกัษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถบุคลำกรส ำนักงำนอธกิำรบด ี

2.5 จ ำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคลำกร 

2.6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่นโยบำยและ
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีเมื่อ
เทียบกับแผนกำรด ำเนินงำน 

8. SWOT 
Analysis 

    

8.1 จุดแข็ง 
(Strengths) 

S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร 
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และ      

มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำร 

อย่ำงเป็นระบบ ท่ีรองรับกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกจิด้ำนกำรบริกำรที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร 
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ 

และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ที่รองรับกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกจิด้ำนกำรบริกำรที่ส่งเสริม
และสนบัสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร 
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ 

และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงเป็นระบบท่ีรองรับกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกจิด้ำนกำรบริกำรที่ส่งเสริม
และสนบัสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

คงเดิม 

8.2 จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในส ำนักงำนอธิกำรบดี          
ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน และบูรณำ
กำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน 

W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 

W4. งบประมำณไม่เพียงพอตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
W5. กำรบริหำรงำนของผู้บังคับบญัชำไม่ชัดเจน 

W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในส ำนักงำน
อธิกำรบดี ยังไมเ่ป็นรูปธรรมชัดเจน 

W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน และ
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน 

W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 

W4. งบประมำณไม่เพียงพอตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
W5. กำรบริหำรงำนของผู้บังคับบญัชำไม่ชัดเจน 

W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในส ำนักงำน
อธิกำรบดียังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน และ
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน 

W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 

W4. บุคลำกรขำดขวัญและก ำลังใจ และมีควำมรูส้ึก
ไม่มั่นคงในอำชีพ 

ปรับปรุง 
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W6. พนักงำนขำดขวัญและก ำลังใจ และมีควำมรูส้ึก             
ไม่มั่นคง ในอำชีพ 

W7. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ          
ยังไม่เชื่อมโยงอย่ำงท่ัวถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

W6. พนักงำนขำดขวัญและก ำลังใจ และมีควำมรูส้ึก 
ไม่มั่นคง ในอำชีพ 

W7. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ยังไม่เชื่อมโยงอย่ำงทั่วถึงระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในส ำนักงำนอธิกำรบด ี

W5. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศยังไม่เช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึงระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี 

8.3 โอกำส 
(Opportunities) 

O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
O2. มีระเบยีบ ประกำศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กำรท ำงำน

เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
O4. มหำวิทยำลยัมีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำบุคลำกร

และมหำวิทยำลัย 
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งมหำวิทยำลัย 
O6. กำรประกันคณุภำพท ำให้บุคลำกรต้องพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนือ่ง 
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ท้ังคน เงิน 

อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสนับสนุน
เทคโนโลย ี

O8. เป็นหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัตติำมพันธกิจของอธิกำรบดี 
จึงสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของมหำวิทยำลยัได้อย่ำง
รวดเร็ว 

O1. มีกำรพฒันำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

O2. มีระเบยีบ ประกำศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กำร
ท ำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
O4. มหำวิทยำลยัมีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำ

บุคลำกรและมหำวิทยำลัย 
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งมหำวิทยำลัย 
O6. กำรประกันคณุภำพท ำให้บุคลำกรต้องพัฒนำ

และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ท้ังคน      

เงิน อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ
สนับสนุนเทคโนโลย ี

O8. เป็นหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัตติำมพันธกิจของ
อธิกำรบดี จึงสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของ
มหำวิทยำลยัได้อย่ำงรวดเร็ว 

O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

O2. มีระเบยีบ ประกำศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กำร
ท ำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
O4. มหำวิทยำลยัมีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำ

บุคลำกรและมหำวิทยำลัย 
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งมหำวิทยำลัย 
O6. กำรประกันคณุภำพท ำให้บุคลำกรต้องพัฒนำ

และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ท้ังคน  

เงิน อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ
สนับสนุนเทคโนโลย ี

O8. เป็นหน่วยงำนท่ีต้องปฏิบัตติำมพันธกิจของ
อธิกำรบดีจึงสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของ
มหำวิทยำลยัได้อย่ำงรวดเร็ว 

O9. มีกำรแข่งขันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำสูงท ำให้
ส ำนักงำนอธิกำรบดตี้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ 

O10. นโยบำยผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยให้กำร
สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำบุคลำกร 

 

ปรับปรุง 
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ประเด็นส ำคัญ 
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

พ.ศ. 2561 - 2565 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง 2562) 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง 2564) 

หมำยเหตุ 

8.4 อุปสรรค 
(Threats) 

T1. ข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนได้รับไม่ครบถ้วนท ำให้
กำรบริกำรล่ำช้ำ 

T2. หน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องยังต้องกำรเอกสำร
ต้นฉบับท่ีเป็นกระดำษแทนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส ์

T3. ควำมร่วมมือกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
ยังไม่เป็นรูปธรรม 

T4. มีกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยต่ำงๆ อยู่เสมอ 
T5. นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบำงประเด็น         

ไม่ชัดเจน ท ำให้กำรปฏิบตัิไมเ่ป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 

T6. ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องหลำยฉบับยังไม่เป็น
รูปธรรม 

T7. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนด้ำนต่ำงๆ                    
ไม่เพียงพอ และลดลงในบำงประเด็น 

T8. งำนเร่งด่วนนอกเหนือแผนงำนท ำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมแผนท่ีวำงไว ้

T1. ข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนได้รับไม่ครบถ้วนท ำ
ให้กำรบริกำรล่ำช้ำ 

T2. หน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องยังต้องกำรเอกสำร
ต้นฉบับท่ีเป็นกระดำษแทนเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส ์

T3. ควำมร่วมมือกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอกยังไมเ่ป็นรูปธรรม 

T4. มีกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยต่ำงๆ อยู่เสมอ 
T5. นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบำงประเด็น         

ไม่ชัดเจน ท ำให้กำรปฏิบตัิไมเ่ป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 

T6. ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องหลำยฉบับยังไม่
เป็นรูปธรรม 

T7. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนด้ำนต่ำงๆ                    
ไม่เพียงพอ และลดลงในบำงประเด็น 

T8. งำนเร่งด่วนนอกเหนือแผนงำนท ำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมแผนท่ีวำงไว ้

T1. จ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำลดลง เนื่องจำกประชำกร
วัยเรียนลดลง ประชำกรผู้สูงอำยมุำกข้ึน 

T2. ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยเีป็น
ภัยคุกคำมต่อกำรด ำเนินงำน 

T3. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็น
อุปสรรคต่อปฏิบตัิงำน 

T4. นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคบับำงประเด็นไม่
ชัดเจน ท ำให้กำรปฏิบตัิไม่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 

T5. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนด้ำนต่ำงๆ 
ไม่เพียงพอ และลดลงในบำงประเด็น 

ปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่ง                 
ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษำธิกำร   
พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ที่อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มีภำระหน้ำที่หลัก               
คือ เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนทุกด้ำนของมหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน ประสำนงำน สนับสนุน 
ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยหน่วยงำนที่ส ำคัญ คือ กองคลัง กองบริหำรงำน
บุคคล กองพัฒนำนักศึกษำ กองนโยบำยและแผน กองกลำง และส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                   
จันทรเกษม 
 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2547 ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 74ง ประกำศให้แบ่งส่วนรำชกำร                
ในส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 

1. กองกลำง 
  2. กองคลัง  
  3. กองนโยบำยและแผน 
  4. กองบริหำรงำนบุคคล 
  5. กองพัฒนำนักศึกษำ 
 

 เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2552 ได้มีประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งส ำนักงำน               
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เป็นส่วนงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยควำมเห็นชอบจำก                
สภำมหำวิทยำลัย ปัจจุบันส ำนักงำนอธิกำรบดีมีหน่วยงำนภำยใน 6 หน่วยงำนดังนี้ 

1. กองกลำง 
  2. กองคลัง  
  3. กองนโยบำยและแผน 
  4. กองบริหำรงำนบุคคล 
  5. กองพัฒนำนักศึกษำ 

6. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 
2.2 ท าเนียบผู้บริหาร 

กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด 
ตั้งแต่กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่ง “หัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี” เป็น “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี” ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตำมล ำดับ ดังนี้ 
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ล าดับที่ ช่วงเวลาด ารงต าแหน่ง รายนาม 
1 พ.ศ. 2532 – 2538 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์       ทองปำน 
2 พ.ศ. 2538 – 2541 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำตรี        ศิรินำม 
3 พ.ศ. 2541 – 2542 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุชรินทร์    ศศิพิบูลย์ 
4 พ.ศ. 2542 – 2544 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรวัตร       พรหมเพ็ญ 
5 พ.ศ. 2544 – 2545 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จ ำรัส        มีกุศล  
6 พ.ศ. 2546 – 2547 นำยสมนึก                      ธัญญำวินิชกุล 
7 พ.ศ. 2548 – 2552 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำทิตย์      โก้สกุล 
8 พ.ศ. 2552 – 2554 นำยเจนพล                       ทองยืน 
9 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน นำยบุญเกียรติ                    ชีระภำกร 

  
 
2.3 ที่ตั้ง และแผนที่ภายในหน่วยงาน 

 

ส านักงานอธิการบดี 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ : 39/1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหำนคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ : 0 2942 6800 และ 0 2942 5800 
โทรสำร  : 0 2541 7113 
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- งำนบริหำรและธุรกำร 
- งำนบริหำรงำนบุคคล 
- งำนทะเบียนประวัต ิ
- งำนพัฒนำบุคลำกร 
  และสวัสดิกำร 
- งำนวินยัและนิตกิำร 

- งำนสำรบรรณ 
- งำนเลขำนุกำร 
- งำนประชุมและพิธกีำร 
- งำนประชำสัมพันธ ์
- งำนอำคำรสถำนที่  
- งำนยำนพำหนะ 

- งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
- งำนกำรเงินและ 
สิทธิประโยชน ์
- งำนงบประมำณ 
- งำนบัญช ี
- งำนพัสด ุ

- งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
- งำนนโยบำยและแผน 
- งำนวิเครำะห์
งบประมำณ 
- งำนวิเทศสัมพันธ ์

- งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
- งำนกิจกรรม
นักศึกษำ 
- งำนบริกำรและ     
สวัสดิกำร 

- งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
- งำนพัฒนำกิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 
- งำนประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 

   ส านักงานอธิการบด ี

อธิการบด ี

ส านักงานสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม* 
กองคลัง 

 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

กองนโยบาย 
และแผน 

 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

กองกลาง 

2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : (*) หน่วยงำนภำยในที่จัดต้ังข้ึนโดยมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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- หนว่ยทะเบยีนรับ-ส่ง 
  หนังสือรำชกำร 
- หนว่ยร่ำง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
  รำชกำร                
- หนว่ยอัดส ำเนำและถำ่ยเอกสำร      
- หนว่ยจัดเกบ็เอกสำรและสืบค้น 
- หนว่ยงำนบริกำรไปรษณีย ์
- หนว่ยงำนเลขำนกุำรผู้บริหำร 
- หนว่ยประกันคุณภำพกำรศึกษำ        

-หน่วยทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
 รำชกำร 
-หน่วยร่ำง พิมพ ์โต้ตอบหนังสือ 
 รำชกำร                
-หน่วยจัดประชุมและพิธกีำร      
-หน่วยจัดเก็บเอกสำรและสืบค้น 
-หน่วยจัดเก็บและสืบค้น 
-หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ       

- หนว่ยสื่อสำรภำยใน 
- หนว่ยสื่อสำรภำยนอก 
- หนว่ยสื่อสำรกำรตลำด 
- หนว่ยบริกำร 
- หนว่ยธุรกำร 

- หนว่ยธุรกำร 
- หนว่ยยำนพำหนะ 
 

- หนว่ยธุรกำร 
- หนว่ยอำคำรสถำนที ่
- หนว่ยโยธำและซ่อมบ ำรุง 
- หนว่ยออกแบบและอนุรักษ์พลังงำน 
- หนว่ยพัฒนำรักษำควำมสะอำดและ  
  สิ่งแวดล้อม 
- หนว่ยรักษำควำมปลอดภยั 
 

งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ 

กองกลาง 

 

ส านักงานอธิการบด ี

งานเลขานุการ 

- หนว่ยงำนเลขำนกุำรผู้บริหำร 
- หนว่ยเลขำนกุำร 

2.5 โครงสร้างการบริการงานของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองคลัง  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ส านักงานอธิการบด ี
 

กองคลัง  

งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและสิทธิประโยชน์ 

 

งานบัญชี งานพัสด ุงานงบประมาณ 

- หน่วยสำรบรรณ 
- หน่วยธุรกำร 
- หน่วยประชุม 
- หน่วยอบรมสัมมนำ 
 
 

- หน่วยจ่ำย 
- หน่วยรับ 
- หน่วยเงินเดือน 
- หน่วยออกหนังสือรับรอง 
- หน่วยรำยงำน 
- หน่วยสิทธิประโยชน์ 
 

 

- หน่วยจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
- หน่วยเบิกจ่ำย 
- หน่วยควบคุมและบริหำรสญัญำ 
 

- หน่วยจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
- หน่วยบันทึกบัญช ี
- หน่วยจัดท ำทะเบียนคมุเอกสำร 
- หน่วยตรวจสอบหลักฐำนใบส ำคญัจ่ำย 
- หน่วยท ำบัญชีระบบ GFMIS 

 

- หน่วยรับ-ส่งเอกสำรเบิกจ่ำย 
- หน่วยตรวจเอกสำรเบิกจ่ำย 
- หน่วยจัดหน้ำงบเบิกจ่ำย 
- หน่วยรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย 
- หน่วยวำงแผนงบประมำณ 
- หน่วยรับโอนจัดสรรงบ ฯ 
- หน่วยควบคุมกำรเบิกจ่ำย 
- หน่วยกันเงินในระบบ GFMIS 
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ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองนโยบายและแผน  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

กองนโยบายและแผน  

ส านักงานอธิการบดี  

- หน่วยธุรกำร 
- หน่วยงบประมำณ 
- หน่วยประสำนงำนต่ำงๆ 

- หน่วยโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร   
/ MOU 

- หน่วยประชุมสมัมนำและงำนพิธกีำร 

- หน่วยงำนวิเครำะห์  
  และจัดท ำงบประมำณ  
  แผ่นดิน 
- หน่วยงำนวิเครำะห์  
  และจัดท ำงบประมำณ  
  เงินรำยได ้
- หน่วยงำนจัดท ำ 

  ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยผลผลิต 
- หน่วยวิเครำะห์งบประมำณ 
  เงินรับฝำกและเฉพำะกิจ 

- หน่วยงำนวิเครำะห์และกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

- หน่วยงำนวิเครำะห์และกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัตริำชกำร 

- หน่วยงำนติดตำมและรำยงำนผล 
กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

- หน่วยด้ำนประกันคณุภำพ 
- หน่วยงำนวิเครำะห์และจดัท ำ          

สถิติกำรศึกษำ 
- หน่วยงำนวิเครำะห์และกำรจัดท ำ

รำยงำนประจ ำปี ข้อมูลสำรสนเทศ 
- หน่วยเว็บไซต ์
- หน่วยกำรควบคุมภำยในและบรหิำร

ควำมเสีย่ง 
- หน่วยจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 

- หน่วยงำนธุรกำรและสำรบรรณ 
- หน่วยงำนกำรเงินและพสัดุ   
- หน่วยงำนเลขำนุกำร 
- หน่วยงำนประสำนงำนท่ัวไป 

 

งานบริหารงานทั่วไป  
 

 งานนโยบายและแผน  
 

        งานวิเทศสัมพันธ์ 

 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 
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ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล   
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ส านักงานอธิการบดี 

กองบริหารงานบุคคล 

งานบริหารและธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากรและ
สวัสดิการ 

งานวินัยและนิติการ 

- หน่วยรับ-ส่งหนังสือ 
- หน่วยจัดเก็บและค้นหำ 
- หน่วยร่ำงโต้-ตอบหนังสือถึง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

- หน่วยพิมพ์ดีดและจัดท ำส ำเนำ  
- หน่วยกำรเงินและพสัด ุ
- หน่วยกำรเงิน 
- หน่วยงบประมำณ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยกำรสรรหำบรรจุ แต่งตั้ง
บุคลำกรสำย  

  วิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร 
- หน่วยย้ำย กำรรับโอน กำรให้โอน 
- หนว่ยทะเบียนต ำแหน่งประเภท

ผู้บริหำรประเภทวิชำกำร 
- หน่วยประเมินผลกำรบุคลำกร 
- หน่วยท ำสัญญำจ้ำง 
- หน่วยลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน 
  ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยพัฒนำบุคลำกร 
- หน่วยฝึกอบรม 
- หน่วยสวัสดิกำร 
 

- หน่วยท ำสัญญำลำศึกษำต่อ สัญญำทุน 
- หน่วยตรวจสญัญำจ้ำง สัญญำค้ ำ

ประกัน 
- หน่วยสืบสวนและสอบสวนหำ

ข้อเท็จจริง 
 

งานทะเบียนประวัติ 

- หน่วยจัดท ำประวตั ิ
- หน่วยจัดท ำบัตรประจ ำตัว 
- หน่วยเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
- หน่วยขอพระรำชทำนเพลิงศพ  
  และน้ ำอำบศพ    
- หน่วยสำรสนเทศบุคลำกร 
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- หน่วยสำรบรรณ 
- หน่วยพิธีกำรและงำนประชุม 
- หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- หน่วยงบประมำณ 
- หน่วยพัสดุและครภุัณฑ์ (ส ำนักงำน) 
- หน่วยประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
- หน่วยจัดท ำรำยงำนประจ ำปี                          
- หน่วยบริกำรให้ค ำปรึกษำ                             
- หน่วยงำนนโยบำยและแผน                           
- หน่วยงำนประชำสัมพันธ์                           
- หน่วยงำนพระรำชทำนปรญิญำบัตร 
 

 

- หน่วยส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษำ  
  (สภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ และ      

ชมรมนักศึกษำ)      
- หน่วยสำรบรรณกิจกรรมนักศึกษำ      
- หน่วยส่งเสรมิกำรกีฬำ 
- หน่วยส่งเสรมิและพัฒนำนักศึกษำ               
- หน่วยวินัยนักศึกษำ                                
- หน่วยพัสดุและครภุัณฑ์ (กิจกรรมและกีฬำ)                  
- หน่วยประสำนงำนกำรศึกษำวิชำทหำร ฯ 
- หน่วยบริกำรให้ค ำปรึกษำ                                                                                                            
- หน่วยกิจกรรมศลิปะและวัฒนธรรม                                                                                              
- หน่วยส่งเสรมิคณุธรรมและจริยธรรม                                                                                                    
- หน่วยส่งเสรมิวิชำกำร                                                                                                                  
- หน่วยกิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชนแ์ละ     
รักษำสิ่งแวดล้อม 

- หน่วยกองทุนเงินให้กูยืม (กยศ , กรอ)          
- หน่วยกองทุนภำยในและภำยนอก               
- หน่วยกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย                                                                      
- หน่วยสำรบรรณกองทุนฯ                        
- หน่วยประกันอุบัติเหต ุ               
- หน่วยแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน 
- หน่วยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
- หน่วยประสำนงำนศิษย์เก่ำ                                                                          
- หน่วยบริกำรด้ำนสุขภำพและอำนำมัย 
- หนว่ยหน่วยเวชภัณฑ ์
- หน่วยรณรงคต์่อต้ำนแอลกอฮอล์และ

อบำยมุข 

- หน่วยบริกำรทำงกำรแพทย ์
   และกำรพยำบำล 
- หน่วยรณรงคต์่อต้ำน 
  ยำเสพติดและเอดส ์
- หน่วยบริกำรด้ำนสุขำภบิำล 
- หน่วยรณรงค์กำรบริกำร
โลหิต 

- หน่วยพัสดุ ครภุัณฑ ์
 

- หน่วยกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน ์

  และรักษำสิ่งแวดล้อม 
- หน่วยอำคำรและสถำนท่ี 
  ศูนย์กิจกำรนักศึกษำ 
- หน่วยซ่อมบ ำรุงทั่วไป 
  ศูนย์กิจกำรนักศึกษำ 
 

ส านักงานอธิการบด ี

กองพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป  งานบริการและสวัสดิการ งานกิจกรรมนักศึกษา 

 

ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา   
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ผังโครงสร้างหน่วยงาน ส านักสภามหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย 

 

งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
- หน่วยสำรบรรณ รับ – ส่งหนังสือภำยใน

ภำยนอก 
- หน่วยบริหำรงำนบุคคล 
- หน่วยงบประมำณ และกำรเงิน 
- หน่วยพัสดุ และครภุัณฑ์ของส ำนกังำน 

 

 

- หน่วยวิเครำะห์ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- หน่วยท ำฐำนข้อมูลของงำนในกิจกำรสภำ

มหำวิทยำลยัทั้งปวง 
- หน่วยจัดท ำค ำสั่งสภำมหำวิทยำลยั 

 
 

- หน่วยวิเครำะห์ สรุปประเด็น และจัดระเบียบ
วำระกำรประชุม 

- หน่วยจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
- หน่วยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมตสิภำฯ 
- หน่วยสรรหำ / แต่งตั้งกรรมกำรสภำ

มหำวิทยำลยั อธิกำรบดี คณบดี ผูอ้ ำนวยกำร 
และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

- หน่วยอุทธรณ์และร้องทุกข ์
- หน่วยประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในและ

ภำยนอก และกำรประเมินผลปฏบิัติประจ ำปี 
(ก.พ.ร.) 
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
3.1 แผนระดับที่ 3 
3.1.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) 
 เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥  3Rs ได้แก่  การอ่านออก (Reading) การเขียนได้  (Writing) และการคิด เลขเป็น 
(Arithmetics) 

✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
 2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)   แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
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ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการศึกษา เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท                         
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน                
และสามารถตรวจสอบได้   

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา   

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ                    
ของประชาชนและพ้ืนที่   

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ   

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   

โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองน า
ร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 

 

3.1.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม  น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง          
สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว  
2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุม            

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต  
3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)  
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ                      

ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 
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ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ            

ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้าหมาย  
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3R8C)  
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ                
มีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ประกอบด้วยเป้าหมาย 
4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  

เป้าหมาย  
5.1 การปรับ โครงสร้ า งการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึ กษา                           

(HE Restructure, Governance Roles and Responsibility)  
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้

ทรัพยากร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)  
5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ 

สกอ. และต่อสาธารณะ)  
5.4 สร้างระบบการก ากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance 

Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เกี่ยวข้องกับบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม 
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

เป้าหมาย  
6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของ

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

เชื่อมกับการให้คุณ ให้โทษตาม Performance  
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6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของ
บัณฑิต (Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking)  

6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจ
ทุกด้าน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners)  

6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ค่าเป้าหมาย             

ร้อยละ 80 
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา   

 
 
 
3.1.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 
2579  (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) 
  

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มอัีตลักษณ์ มีคุณภาพมีสมรรถนะ และ

เป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ 

 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น              

การบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล                

พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ท่ีเกี่ยวข้อง) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 



 

23 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
3.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการ               

องค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
3.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ 

คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ              

ในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
3.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

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

3.6 จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ตัวช้ีวัด 
3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ 
3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา 

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
3.7 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
โครงการหลัก 
3.1 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
3.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
3.3 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา

เพ่ือท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล

ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในก ากับของของรัฐ 

กลยุทธ์ 
4.1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
4.2 เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน            

การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล            

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร             

ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงาน

ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
4.3 ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ/จังหวัด/

องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4.4 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
4.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่าง

สม่ าเสมอ 
4.9 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โครงการหลัก 
4.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
4.2 โครงการ “ราชภัฏโพลล์” 
4.3 โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
4.4 โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4.5 โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย              

อย่างต่อเนื่อง 
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3.1.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2562) 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศ” 

 
พันธกิจ  (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณา

การเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อม

รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ (ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์   
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์

ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ                       

และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค ์4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 
3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
3.2 จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติ 
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม

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

ภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
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กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

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

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการ
ด าเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ              

เป้าประสงค์  
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือ

ท้องถิ่นท่ีสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความ

พร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของของรัฐ 

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน 
(SMART CRU) 

ตัวช้ีวัด 
4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน

ผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
4.3 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย                

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
4.5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
4.6 จ านวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
4.7 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ  
      S = มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service)  
      M = มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Management)  
      A = มีความกระตือรือร้น (Active)  
      R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
      T = มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology) 
 

 
3.1.5 นโยบายอธิการบด ี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ) (ธนัวาคม 2563) 
 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกฝนสมรรถนะ รับชีวิตวิถีใหม่ และเป็นที่พ่ึงของชุมชน” 
 
 แนวทางการบริหารงาน (ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานอธิการบดี) 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกและภายใน และ            
การปรับวิสัยทัศน์ใหม่ ส านักงานอธิการบดีจึงได้ท าการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตามแนวทางการบริหารงานของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ราเชนทร์ เหมือนชอบ) 3 ประการ โดยจัดเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน แต่การ
ด าเนินงานจะด าเนินไปพร้อมๆ กัน และให้รวดเร็วที่สุด ดังนี้ 
 
 1. สานงานต่อ เพ่ือแก้ปัญหาที่ยังคงอยู่ และรักษาผลงานเก่าท่ีท าได้ดีแล้ว 

ประเด็นพัฒนา สาเหตุ วิธีการ / โครงการ 
หน่วยงานในส านกังาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อแก้ปัญหาที่คงอยู ่
1. แนวโน้มการลดลง
ของจ านวนนักศึกษา
ใหม่ในแต่ละป ี

1. กระบวนการรับนักศึกษา 
ขาดการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 
ทั้งจากส่วนกลางและจาก
สาขาวิชา มีขั้นตอนยุ่งยาก 
เปิดภาคการศึกษาเดือน
สิงหาคม ลา่ช้ากว่าท่ีอื่น 

2. นักศึกษามีปัญหาเรื่องค่า        
เล่าเรียน ทั้งนักศึกษารับ         
เข้าใหม่และนักศึกษาที่ยัง          
ไม่ส าเร็จการศึกษา ท าให้มี
สัดส่วนการออกกลางคันสูง 

 

1. เร่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก        
ทั้งจากส่วนกลางและจากสาขาวิชา         
โดยการเข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
คือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี
รอบๆ มหาวิทยาลัย และนักเรียนจาก
โรงเรียน กศน. 

 - ลดขั้นตอนการรับสมัครใช้การตดิต่อ
โดยตรงถึงผู้สมัคร 

 - ปรับเวลาการเปิดภาคเรียนเป็นเดือน
กรกฎาคมแล้ว 

2. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน  กยศ. 
เพิ่มขึ้นแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มี
นโยบายใหผ้่อนช าระเป็นรายเดือน 
รวมทั้งให้มีการท าสัญญารับสภาพหนี้/

กองกลาง  
(งานประชาสัมพันธ์) 
กองคลัง 
กองพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นพัฒนา สาเหตุ วิธีการ / โครงการ 
หน่วยงานในส านกังาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง 

มอบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาท้ัง
การเรยีนและการเงิน 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อการบริหารจดัการ
ของมหาวิทยาลัย อยู่
ในระดับพอใช้ 

มหาวิทยาลยัยังจัดบริการ         
สิ่งอ านวยความสะดวก  
ไม่เพียงพอ/ยังใช้ระบบเอกสาร
และยดึขั้นตอนตามระบบ
ราชการ 

เร่งรัดการเพิ่มบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้เพยีงพอ ลดการใช้เอสาร  
ลดขั้นตอน ตามระบบราชการเพิ่มการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ท้ังใน 
ด้านการเรียนการสอน การสื่อสาร สถานท่ี
พักผ่อน โรงอาหาร 

ทุกกอง 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ต่ ากว่า
เป้าหมาย ท้ังในส่วน
ของงบประมาณ
แผ่นดินและ
งบประมาณรายได ้

บางหน่วยงานคืนงบประมาณ 
ในไตรมาสที่ 4 ท าให้ปรับ
แผนการใช้จ่ายไม่ทัน 

ก ากับมาตรการคืนงบประมาณใหร้วดเร็ว
ขึ้น และปรับแผนการใช้จ่ายให้ยดืหยุ่น 

กองนโยบายและแผน 

4. จ านวนอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (รศ./ผศ.)  
ยังต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

อาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวนมากเป็น
ข้าราชการที่ทยอยเกษียณอายุ
ราชการ ส่วนอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ใช้เวลาประมาณ 10 ปี  
จึงจะเข้าสูต่ าแหน่ง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ที่เขา้สู่
ต าแหน่งทางวชิาการ ต้องมีสัดส่วน 
ร้อยละ 60 ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  
ข้อมูลการประกันคณุภาพฯ  
ปี พ.ศ. 2562 มีร้อยละ 36.31  
(จ านวน 126 คนต่อ 347 คน) 
ยังขาดอีกจ านวน 82 คน 
- ขณะนี้มีอาจารย์ที่ยังไมม่ีต าแหนง่ทาง
วิชาการ จ านวน 221 คน และเมือ่นับถึง  
ปี พ.ศ. 2567 มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ต้องเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการตามข้อบังคับ  
102 คน 
- หากผลักดันให้อาจารยเ์ข้าสู่ต าแหน่ง 
ได้ตามอัตราที่ด าเนินการอยู่คือเฉลี่ยปีละ 
20 คน จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี จะบรรลุ
ตามเกณฑ ์
- ควรเร่งผลักดันอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่ง
ให้มากข้ึน ด้วยการจดัทีมงานพี่เลีย้งให้
ค าปรึกษาและก ากับใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้
พนักงานท่ีเข้าสู่ต าแหน่งแล้ว สามารถ
พัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงได ้

กองบริหารงานบุคคล 

5. การหารายได้จาก
สิทธิประโยชน์ต่างๆ  
มีแนวโน้มลดลง 

1. มหาวิทยาลัยใช้นโยบาย
ประคับประคองร้านค้าใน
ภาวะวิกฤต ซึ่งควรท าต่อไป 

2. ยังไม่ได้ท างานเชิงรุกด้าน
การตลาด 

 

1. เพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการด้วยการเพิ่ม
จ านวนนักศึกษาและการเพิ่มการอบรม
ระยะสั้น 

2. เปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษา ขณะนี้
มหาวิทยาลยัก าลังปรับปรุงพ้ืนท่ีว่าง
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย (Family Mart 
เดิม) เป็น CRU Marketplace 

กองคลัง 
(งานสิทธิประโยชน์) 
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2. ก่องานใหม่ เพ่ือสร้างงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่น าเสนอ 

ประเด็นพัฒนา สาเหตุ วิธีการ / โครงการ 
หน่วยงานในส านกังาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ไม่มีการ upskill/reskill 
บัณฑิตที่จบไป 

ดึงศิษย์เก่าให้กลับมาพัฒนาตนเอง 
upskill/reskill ด้วยความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ หรือให้ศิษยเ์ก่าน าความรู้มาถ่ายทอด
พัฒนารุ่นน้อง 

กองพัฒนานักศึกษา 

2. เป็นแหล่งฝึกฝน
สมรรถนะก่อนออกไป
ท างานจริง  
(สมรรถนะ 
competency) 
= ความรู้ 
(knowledge) + 
ทักษะ (skill) + 
ทัศนคติ (attitudes) 

ยังขาดเวทีให้นักศึกษาฝึกฝน
สมรรถนะที่สามารถสร้างรายได้
ระหว่างเรยีน 

เพิ่มเวที/ช่องทาง/การตลาดใหม่ๆ เพื่อให้
นักศึกษาไดฝ้ึกฝนความรู้กับการสร้างรายได้
ระหว่างเรยีน 

กองพัฒนานักศึกษา 

3. การปรับตัวกับชีวิต
วิถีใหม่ๆ (New 
Normal) 

สถานการณ์ของโลก และการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID – 19 

ต้องเรียนรู้ ตอบสนอง/ปรับตัว/ปรับระบบ
เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ ทั้งเรื่องการ
ปรับเปลีย่นวิธีคิด การท างานเชิงรุก/การใช้
การสื่อสารสมัยใหม/่ลดทอนขั้นตอนของ
ระบบราชการที่ล่าช้าเทอะทะ/การเฝ้าระวัง
ด้านสุขภาพแก่บคุลากรและนักศึกษา 

ทุกกอง 

4. โครงการส าคัญ 
“บวร” 

มหาวิทยาลยัตั้งอยู่ในท่ีดินของ
วัดเสมยีนนารี และวัดเทวสุนทร 

ร่วมมือกับวัด จดักิจกรรมที่ส่งเสรมิ
หลักการ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรยีน เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใช้หลักศาสนา
เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 

ทุกกอง 

 
 

3. รวมใจ/ไปเป็นทีม ใช้วิธีบริหารแบบรวมใจทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนรวมของบุคลากรและ
นักศึกษา ขับเคลื่อนการท างานด้วยการท างานเป็นทีม 

ประเด็นพัฒนา สาเหตุ วิธีการ / โครงการ 
หน่วยงานในส านกังาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง 

1. รวมใจ/ให้
มหาวิทยาลยัเป็นของ
ทุกคน 

1. กลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัย 
มีวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็ง 
คือการอยู่กันอย่างครอบครัว 
ดูแลช่วยเหลือกัน 

2. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความ
ภาคภูมิใจในองค์กรให้แก่กลุ่ม
นักศึกษา/ศิษย์เก่า โดยการให้
เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้มากขึ้น 

1. ด ารงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร 
รวมใจทุกคน ทุกภาคส่วน เนื่องจาก
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายรุ่น
อายุ หลายสถานภาพ ทั้งข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีแนวคิดความ
ต้องการพัฒนานาท่ีแรกต่างหลากหลาย 
โดยมีอายุเฉลีย่ของข้าราชการ = 52.30 
ปี และพนักงานมหาวิทยาลัย = 39.65 ปี 

2. ผลักดัน สนบัสนุนใหส้มาคมศิษย์เก่า        
มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางของการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลศิษยเ์ก่าและสร้าง

กองบริหารงานบุคคล 
กองพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นพัฒนา สาเหตุ วิธีการ / โครงการ 
หน่วยงานในส านกังาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมให้ศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาท
พัฒนามหาวิทยาลัยใหม้ากขึ้น 

2. ไปเป็นทีม/ท างาน
ร่วมกับเครือข่ายชุมชน 
ท้องถิ่นและ
ต่างประเทศ 

1. การท างานท่ีเป็นอยู่ เป็นการ
ท างานตามสายบังคับบัญชา 
(แนวตั้ง) ยังไม่ไดร้ะดม
ศักยภาพ/สรรพก าลังของ
บุคลากรทุกภาคส่วนอย่าง
เต็มที ่

2. บุคลากรจ านวนมากท างาน
ตามค าสั่ง ไม่ท างานเชิงรุก 

3. การท างานกับเครือข่าย
หยุดชะงักช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID – 19  

1. ส่งเสรมิให้เกิดการท างานเป็นทีม 
(แนวนอน) ในทุกระดับ ตั้งแต่ทีม
ผู้บริหารของอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการของส่วนงานสนบัสนนุ 
เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัไปพร้อมกัน (ประยุกต์ตาม
แนวทางของนายกรัฐมนตรี : ขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกัน) 

2. จัดตั้งทีมงานผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีศักยภาพ 
ในการท างานเชิงรุก เพื่อเป็น “กองหน้า” 
เป็น “ผู้บุกเบิก” พื้นที่และเวทีใหม่ๆ        
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ดา้นวิจัย 
ด้านการท างานชุมชน ด้านการตลาด 
ด้านการหารายได้ เป็นต้น โดยขอตั้งช่ือ
ว่า “ทีมงาน มจษ. ส่วนหน้า” (ประยุกต์
ตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา
ฯ ที่มี “อว. ส่วนหน้า) 

3. ควรรักษาและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและต่างประเทศ 
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

ทุกกอง 
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3.2 ความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 กับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธกิารบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564) 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

    

แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา 

เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบ

การก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ 
การจัดสรรงบประมาณ และการ

ติดตาม รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ  

    

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560-2579) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

    

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565  

(ปรับปรุง 2562) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

    

แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  
พ.ศ. 2561-2565  
(ปรับปรุง 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ

ของส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ควบคู่กับการ

เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 
4.1 ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 ข้อมูลด้านบุคลากร 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวนบุคลำกร จ ำนวน รวมทั้งสิ้น 118 คน จ ำแนกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน 

จ ำนวน 11 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 58 คน ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 11 คน พนักงำนรำชกำร 
จ ำนวน 12 คน ลูกจ้ำงประจ ำตำมสัญญำ จ ำนวน 26 คน  แสดงได้ดังตำรำงต่อไปนี้  
 
ตำรำงที่ 4.1 แสดงข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร และหน่วยงำน พ.ศ. 2564 
           หน่วยนับ : คน 

 
ประเภทบุคลากร 

จ านวน (คน) 
รวม กองกลาง กองคลัง กองนโยบาย

และแผน 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 4 2* 1 1 1 2 11 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 16 6 9 11 12 4 58 
ลูกจ้ำงประจ ำ 10 1 - - - - 11 
พนักงำนรำชกำร 4 2 1 2 1 2  12 
ลูกจ้ำงประจ ำตำมสญัญำ 18 6 - 2 - - 26 

รวม 52 17 11 16 14 8 118 
 

หมายเหต ุ
ข้อมูล ณ วันที ่31 มกรำคม 2564 
* กองคลัง ข้ำรำชกำรพลเรือน ไปช่วยรำชกำร  ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 1 คน (นำงสำวส ำรำญ เจริญสุขเช้ำ) 
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ตำรำงที่ 4.2 แสดงข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ.ศ. 2560 – 2564  
           หน่วยนับ : คน 

หน่วยงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
กองกลำง 55 55 55 52 52 
กองคลัง 28 26 22 18 17 
กองนโยบำยและแผน 12 11 11 11 11 
กองบริหำรงำนบุคคล 16 15 15 14 14 
กองพัฒนำนักศึกษำ 15 14 14 14 16 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 6 9 9 8 8 

รวม 132 130 126 117 118 
 

  

 

จำกแผนภำพข้ำงต้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีบุคลำกร ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 
2564  ดังนี้ 1) พ.ศ. 2560 จ ำนวน  132  คน  2) พ.ศ. 2561  จ ำนวน 130 คน  3) พ.ศ. 2562  จ ำนวน 
126 คน  4) พ.ศ. 2563  จ ำนวน 117 คน และ 5) พ.ศ. 2564  จ ำนวน  118 คน  ซึ่งแสดงให้เห็นบุคลำกร
ของส ำนักงำนอธิกำรบดีในภำพรวมมีแนวโน้มลดลง ยกเว้น พ.ศ. 2564  มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 
1 คน 
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 4.1.2 ข้อมูลงบประมาณ 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 4.3 แสดงข้อมูลงบประมำณ จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ.ศ. 2560 – 2564  
           หน่วยนับ : คน 

หน่วยงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
กองกลำง 3,820,400 3,403,200  2,241,100  3,771,032  1,905,000 
กองคลัง 635,300  544,700   377,400   789,300  179,900 
กองนโยบำยและแผน 514,400  481,400   327,900   436,100  213,900 
กองบริหำรงำนบุคคล 423,000  364,200   290,700  2,202,324  119,400 
กองพัฒนำนักศึกษำ 1,729,000 1,624,400   518,200   323,300  278,100 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 147,600  124,900   100,000   73,100  69,800 

รวม 7,269,700 6,542,800  3,855,300  7,595,156  2,766,100 
 

 

จำกแผนภำพข้ำงต้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีงบประมำณส ำหรับบริหำรจัดกำรหน่วยงำน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ 1) พ.ศ. 2560 จ ำนวน  7,269,700  บำท  2) พ.ศ. 2561  จ ำนวน 6,542,800 บำท                  
3) พ.ศ. 2562  จ ำนวน 3,855,300  บำท  4) พ.ศ. 2563  จ ำนวน 7,595,156  บำท และ 5) พ.ศ. 2564  
จ ำนวน  2,766,100 บำท  ซึ่งแสดงให้เห็นงบประมำณของส ำนักงำนอธิกำรบดีในภำพรวมมีแนวโน้มลดลง 
ยกเว้น พ.ศ. 2561 มจี ำนวนลดลงจำกปีก่อน 0.14 คะแนน  
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 4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดีย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่  
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2562  มีคะแนนเฉลี่ยจำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 
คะแนน 3.86 4.00 4.57 4.43 4.71 

 
 

 
 
 
 จำกแผนภำพข้ำงต้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน             
ย้อนหลัง 5 ปี คือ 1) ปีกำรศึกษำ 2558 ได้คะแนน 3.86 คะแนน  2) ปีกำรศึกษำ 2559 ได้คะแนน 4.00 
คะแนน 3) ปีกำรศึกษำ 2560 ได้คะแนน 4.57 คะแนน  4) ปีกำรศึกษำ 2561 ได้คะแนน 4.43 คะแนน 
และ 5) ปีกำรศึกษำ 2562 ได้คะแนน 4.71 คะแนน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดีในภำพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ยกเว้นปีกำรศึกษำ 2561 มีผลคะแนนลดลง
จำกปีก่อน 0.14 คะแนน 
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4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 จำกผลกำรระดมสมองในกำรประชุมทบทวนข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี                
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2564 ณ ห้องประชุมมำนิจ ชุมสำย ชั้น 4 ส ำนักงำนอธิกำรบดี และ
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2564  โดยวิธีประชุมออนไลน์  ผ่ำนโปรแกรม Google meet         
ได้ผลสรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร 
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมเชี่ยวชำญ 

และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ที่รองรับกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกิจด้ำนกำรบริกำรที่สง่เสริม
และสนบัสนุนพนัธกิจหลักของมหำวิทยำลยั 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพนัธ์ในส ำนักงำนอธิกำรบดี 
      ยังไม่เป็นรปูธรรมชัดเจน 
W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน และบูรณำ

กำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยงัไม่ชัดเจน 
W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไม่เป็น

ปัจจุบนั 
W4. พนักงำนขำดขวัญและก ำลงัใจ และมีควำมรู้สึก        

ไม่มั่นคง ในอำชีพ 
W5. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ        

ยังไม่เชื่อมโยงอยำ่งทั่วถึงระหวำ่งหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

โอกาส (Opportunities) 
O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำง

ต่อเนื่อง 
O2. มีระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบตัิ เพื่อให้กำร

ท ำงำนเปน็ไปในทิศทำงเดียวกัน 
O3. มีหน่วยงำนกลำงพฒันำระบบสำรสนเทศ 
O4. มหำวิทยำลัยมีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำ

บุคลำกรและมหำวิทยำลัย 
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
O6. กำรประกันคุณภำพท ำให้บคุลำกรต้องพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอยำ่งต่อเนื่อง 
O7. มีควำมพรอ้มด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ทั้งคน เงนิ 

อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ
สนับสนนุเทคโนโลย ี

O8. เป็นหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัตติำมพันธกิจของ
อธิกำรบดีจึงสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของ
มหำวิทยำลยัได้อย่ำงรวดเร็ว 

O9. มีกำรแข่งขันระหว่ำงสถำบนักำรศึกษำสูงท ำให้
ส ำนักงำนอธิกำรบดีต้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ 

O10. นโยบำยผู้บริหำรระดบัมหำวิทยำลยัให้กำร
สนับสนนุควำมก้ำวหน้ำกำรพฒันำบุคลำกร 

อุปสรรค (Threats) 
T1. จ ำนวนนักศึกษำรบัเข้ำลดลง เนื่องจำกประชำกร         

วัยเรียนลดลง ประชำกรผู้สูงอำยุมำกข้ึน 
T2. ควำมก้ำวหนำ้อย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีเปน็ภัย

คุกคำมต่อกำรด ำเนินงำน 
T3. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็น

อุปสรรคต่อปฏิบัติงำน 
T4. นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบำงประเด็นไม่ชดัเจน 

ท ำให้กำรปฏิบัตไิม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
T5. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ            

ไม่เพียงพอ และลดลงในบำงประเด็น 
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4.3 การวิเคราะห์ต าแหน่งกลยุทธส์ านักงานอธิการบดี 
 จำกกำรประชุมทบทวนข้อเชิงยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2562 
ตัวแทนบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีจำกทุกหน่วยงำนร่วมกันให้ค่ำน้ ำหนักผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและนอก และหำค่ำเฉลี่ยเพ่ือก ำหนดต ำแหน่งกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยพบว่ำส ำนักงำน
อธิกำรบดีมีต ำแหน่งกลยุทธ์ คือ ต าแหน่งดาว หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีปัจจัยภำยในที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยภำยนอก ทั้งกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยและ
นโยบำยระดับชำติต่ำงๆ ดังนั้น กลยุทธ์ในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดีจึงเป็นกลยุทธ์เชิงรุก คือ                
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรในเชิงรุกให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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4.4 การวิเคราะห์กลยุทธด์้วย TOWS Matrix 
จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก สำมำรถวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร 
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมเช่ียวชำญ และมี

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น

ระบบท่ีรองรับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกจิด้ำนกำรบริกำร ที่ส่งเสริมและสนับสนนุ

พันธกิจหลักของมหำวิทยำลยั 

จุดอ่อน (W) 
W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในส ำนักงำนอธิกำรบดียังไม่เป็น

รูปธรรมชัดเจน 
W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือกำรประสำนงำน และ บูรณำกำรร่วมกัน

ระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน 
W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไมเ่ป็นปัจจุบัน 
W4. พนักงำนขำดขวัญและก ำลังใจ และมีควำมรูส้ึกไม่มั่นคง ในอำชีพ 
W5. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไมเ่ช่ือมโยง

อย่ำงทั่วถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบด ี
โอกาส (O) 
O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
O2. มีระเบยีบ ประกำศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน 
O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
O4. มหำวิทยำลยัมีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำบุคลำกรและ

มหำวิทยำลยั 
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งมหำวิทยำลัย 
O6. กำรประกันคณุภำพท ำให้บุคลำกรต้องพัฒนำและปรับปรุงกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ท้ังคน เงิน อุปกรณ์ 

ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสนับสนุนเทคโนโลย ี
O8. เป็นหน่วยงำนท่ีต้องปฏิบัตติำมพันธกิจของอธิกำรบดีจึง

สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงรวดเร็ว 
O9. มีกำรแข่งขันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำสูงท ำให้ส ำนักงำน

อธิกำรบดีต้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ 
O10. นโยบำยผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุน

ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำบุคลำกร 

S4+O7 พัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรบริกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
และฐำนข้อมลูเพื่อกำรตัดสินใจ 

S4+O4 กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 
S3+O1+O3+O4 น ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำรบริกำร

จัดอย่ำงเป็นระบบ 
S2+O4 พัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำนเพื่อให้กำรบริกำรและกำร

ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
S2+O5+O6 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโดยกำร

ถ่ำยทอดจำกบุคลำกรที่มีประสบกำรณไ์ปยังบุคลำกรภำยใน 

W2+O7 จัดกิจกรรมสำนสัมพันธส์ ำนักงำนอธิกำรบดเีพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรบูรณำกำร
งำนร่วมกัน 

W4+O2 ประชุมบุคลำกรส ำนักงำนเพื่อรับทรำบนโยบำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัย 

W2+O1 มีกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 

W5+W6+O2 ปรับปรุงระเบียบกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยยดึหลักธรรมำภิบำล 



39 

อุปสรรค (T) 
T1. จ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำลดลง เนื่องจำกประชำกรวัยเรียนลดลง 

ประชำกรผู้สูงอำยุมำกข้ึน 
T2. ควำมก้ำวหน้ำอยำ่งรวดเร็วของเทคโนโลยเีป็นภัยคุกคำมต่อ

กำรด ำเนินงำน 
T3. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็นอุปสรรคต่อ

ปฏิบัติงำน 
T4. นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคบับำงประเด็นไม่ชัดเจน ท ำให้กำร

ปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
T5. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนด้ำนต่ำงๆ ไม่เพยีงพอ 

และลดลงในบำงประเด็น 

S2,T1 จัดท ำแนวทำงปฏิบัติงำนและถ่ำยทอดควำมรู้แกผู่้รับบริกำร 
S4,T5 ผลักดันหรือจดัท ำข้อบังคับ ระเบียบต่ำงๆ ให้ชัดเจนและ

เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
S2,T1 ประชุมชี้แจงหรือแจ้งแนวทำงกำรจัดท ำงำนสำรบรรณ

ประเภทต่ำงๆ 
S2,S3,T1,T2,T8 น ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจดักำรข้อมลู

สำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรอย่ำงถูกต้อง 

W3,W7,T1,T2 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร 

W2,T4  พัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลง 
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4.5 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
  จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix พบว่ำ กลยุทธ์ต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำร
สังเครำะห์ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมนั้น สำมำรถน ำมำจัดกลุ่มและก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญได้ 2 
ประเด็น คือ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร และกำรพัฒนำบุคลำกร  ซึ่งส ำนักงำนอธิกำรบดีได้
น ำประเด็นดังกล่ำวมำก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 
2564) โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคัญดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สานความสัมพนัธ์ของบุคลากรใน
สังกัดส านกังานอธิการบดี 

พัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากร 

พัฒนารูปแบบการให้บริการ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

Thailand 4.0 

ประชุมบุคลากร 

เทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ 

ประกันคุณภาพ 

ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ 

แนวปฏิบัติการให้บริการ 

ทักษะตามสายงาน 

สร้างความร่วมมือ บูรณาการงาน
ร่วมกันประสานงานร่วมกัน 

One Stop Service 

สานความสัมพนัธ ์
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ตารางประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และความสอดคล้องกับ TOWS Matrix 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ความสอดคล้อง 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ            
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล 

S4O7, 
S3O1O3O4, 
S2O5O6, 
W5W6O2, 

S4T5 
1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวม

ของส ำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจัดท ำ
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรให้บริกำรที่
เป็นมำตรฐำน 

S4O4, 
S2T1, 

S2S3T1T2T8 
 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ควบคู่กับ
กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และ
ควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่ำง
บุคลำกรทุกระดับ 

2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้            
และควำมสำมำรถทั้งตำมสำยงำนและ             
ที่สนับสนุนกำรท ำงำนในภำพรวม  
เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมพร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 

S2O4, 
S2T1, 

S2S3T1T2T8, 
W2T3 

2.2 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร
ทุกระดับในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เพ่ือผลักดันกำรสร้ำงควำมร่วมมือและ
บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

W2O7, 
W4O2 
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ส่วนที่ 5 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบด ี

 
5.1 ปรัชญา 

“พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม” 
 

5.2 วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย                        
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 
5.3 พันธกิจ 

1. สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ           

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
5.4 ค่านิยมของส านักงานอธิการบดี (The Office of “President”) 

  ค่านิยม ความหมาย 
P  President and Policy Support สนับสนนุการท างานเพื่อตอบสนองนโยบายของอธิการบดีและผู้บริหาร 
R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อภาระหนา้ที่ มหาวิทยาลัย และสังคม 
E Efficiency and Value for Money ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
S Service Mind มีจิตวิญญาณในการบริการ 
I Incorruptible โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซือ่ตรง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั 
D Discerning มีวิสัยทัศน์ในการท างาน 
E Equity มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
N Not Slow and Sure ท างานรวดเร็ว และถูกต้อง 
T Technology  ใช้เทคโนโลยีในการพฒันาระบบการปฏิบัตงิาน 
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ภาพที่ 5.1 ค่านิยม 9 ประการ ของส านักงานอธิการบดี 

 

5.5 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แผนงาน และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง                   

ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
 

เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 
2. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนการท างานในภาพรวม 

มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
7. บุคลากรมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการก ารด าเนินงานร่วมกันได้อย่าง                      

มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดท าแนวปฏิบัติ             

หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุนการท างาน   

ในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพ่ือผลักดัน              

การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของส านักงาน

อธิการบดี 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี 
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 
2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 
2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 
2.4 จ านวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
2.5 จ านวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
2.6 ร้อยละความส าเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี

เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

45 

5.6 ตารางข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 1. สนับสนุนการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร และ
มหาวิทยาลยัในทุกพันธกิจ  
ได้ตามเปา้หมาย 
 
4. มีระบบเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่พร้อม
ในการสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรส านักงานอธิการบดี
ต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงานอธิการบดี 

ร้อยละ 85.40 80.00 75.65 84.45 85.00 87.00 กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการของส านักงาน
อธิการบดีที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพืน้ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน/โครงการ 
1.โครงการบริหารจัดการ

ส านักงานอธิการบด ี
2.โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ทุกกอง 

2. มีระบบการปฏิบตัิงานที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

1.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 4.00 4.43 4.71 4.72 4.73 4.74 ทุกกอง 

5. มีระบบการบริหารจัดการ 
ระเบียบและข้อบงัคับตา่งๆ     
ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.3 ผลการประเมินการ
บริหารงานผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดี 

คะแนน - 4.00 4.00 4.12 4.15 4.20 ทุกกอง 

3. ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ต่อการ
ให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ 70.20 80.40 88.10 86.60 87.00 89.00 กลยุทธ์  
1.2 พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี รวมถึง
การจัดท าแนวปฏิบัติหรือ

ทุกกอง 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ขั้นตอนการให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน 
แผนงาน/โครงการ 
1.โครงการบริหารจัดการ

ส านักงานอธิการบด ี
2.โครงการพัฒนาระบบและ

รูปแบบการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถตามสายงาน 
ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ท างานในภาพรวมมี
ความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในอาชีพ 

 

2.1  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ก า ร พัฒน า ต า ม แ ผ น กา ร
พัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 
 

99.33 95.00 100 96.55 100 100 กลยุทธ์   
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถทั้ง
ตามสายงานและที่สนับสนุน 
การท างานในภาพรวม เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 
4.0 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน 

2. โครงการอบรมหรือพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานท้ัง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

ทุกกอง 
 

 2.2  ร้อยละของรายงานผลจาก
ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ต า ม
แผนการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 20 100 92.91 96.55 100 100 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการอบรมหรือพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
(งบประมาณพัฒนาบุคลากร) 

ทุกกอง 

 2.3  ร้ อยละของการ เผยแพร่          
องค์ความรู้จากการพัฒนา
ตนเองตามแผนการพัฒนา
ตนเอง 

ร้อยละ 20 21.00 72.44 80.17 45.00 50.00 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน 

ทุกกอง 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

         2. กิจกรรมการเผยแพร่             
องค์ความรู้การพัฒนาตนเอง 
(ด าเนินการภายในกอง) 

 

 2.4  จ านวนผลงานจากการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถบุคลากร
ส านักงานอธิการบด ี

ผลงาน N/A N/A N/A N/A 3 5 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ส านักงานอธิการบด ี
2. โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

กอง
บริหารงาน

บุคคล 
 

7. บุคลากรมีความสมัพันธ์      
อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันได้           
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 จ านวนโครงการเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
บุคลากร  

โครงการ 
 

 

1 1 2 2 1 1 กลยุทธ์  
2.2 ส่งเสริมความสมัพันธ์
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ         
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
เพื่อผลักดันการสร้างความ
ร่วมมือและบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันอยา่งเป็น
รูปธรรม 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการสานสัมพันธ์
บุคลากรสังกัดส านักงาน
อธิการบด ี

ทุกกอง 
 

2.6 ร้อยละความส าเร็จของ               
การเผยแพร่นโยบายและ              
ทิศทางการด าเนินงานของ
ส านักงานอธิการบดเีมื่อ   
เทียบกับแผนการด าเนินงาน 

ร้อยละ - 100 100 100 100 100 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการประชุมเผยแพร่
นโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของส านักงาน
อธิการบด ี

กองกลาง 
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5.7 ตารางความเชื่อมโยงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย            
ในทุกพันธกจิได้ตามเป้าหมาย 

2. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความ                
พึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มี
มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้
อื่นๆ ที่สนับสนุนการท างานในภาพรวม มีความก้าวหนา้และ
ความมั่นคงในอาชีพ 

7 . บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการ               
การด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของส านักงานอธิการบดีที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล  
 

2.2  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี เพื่อผลักดันการสร้างความ
ร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีทกัษะ ความรู้ 
และความสามารถทั้งตามสายงานและที่
สนับสนุนการท างานในภาพรวม เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมตอ่การ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 
 

1.2  พัฒนารูปแบบการให้บริการใน
ภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 
รวมถึงการจัดท าแนวปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ส านักงานอธกิารบดีต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงานอธกิารบด ี
 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ           
ต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
 
2.1  ร้อยละของบุคลากรที่ ไ ด้รับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง 

 
2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาตนเอง 

 

2.4 จ านวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
 

1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บรหิาร
และคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี 
 

2.5 จ านวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร 
 
2.6 ร้อยละความส าเรจ็ของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของส านักงานอธิการบดเีมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน 
 

2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนา
ตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 
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5.8 แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัปรับปรุง 2564)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
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กา
รพั
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า

อง
ค์ก

ร พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านกังาน
อธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในบนพื้นของหลกัธรรมาภิบาล 

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถตามสาย
งาน และท่ีสนับสนุนการท างานในภาพรวมเพื่อให้บุคลากรมี

ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อผลักดันการสร้างความรว่มมือและบรูณา
การการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

สนับสนุนการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย               

ในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 

ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

 
 

มีระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อม 
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
 

มีระบบการบริหารจดัการ ระเบยีบ
และข้อบังคบัต่างๆ ทีม่ีมาตรฐาน

เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

บุคลากรมีทักษะ ความรู้และความสามารถตามสายงานความรู้อื่นๆ 
ที่สนับสนุนการท างานในภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในอาชีพ 
 

บุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์อนัดี          
ต่อกัน สามารถบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของส านกังานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพนัธ์อันดีร่วมกนั

ระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

มีระบบการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี รวมถึง
การจัดท าแนวปฏบิัติหรือขั้นตอนการให้บริการทีเ่ป็นมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 6  
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดีสู่การปฏิบัต ิ

 
6.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อน แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่การปฏิบัติจะต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดที่จะมุ่งมั่นผลักดันการด าเนินแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
และในการด าเนินงานโครงการส าคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี          
จึงก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในส านักงานอธิการบดีเพ่ือเป็นกลไกส าคัญ              
ในการด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการหลักท่ีจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน รวมทั้งการก าหนด
ความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก 

2) ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีต้องให้ความส าคัญในการใช้          
แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดีเป็นกรอบในการบริหารการด าเนินพันธกิจของทุกหน่วยงาน 

3) ผู้บริหารด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดีให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้รับทราบมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน 
เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1) เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ส านักงานอธิการบดีใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน                  

รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
 
6.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565                
(ฉบับปรับปรุง 2564)  ก าหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมอบหมายให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี พิจารณาผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด รวบรวมและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี และคณะกรร มการบริหารมหาวิทยาลัย               
เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งผลการติดตามฯ 
จะน าไปสู่การพิจารณาการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน และทบทวนค่าเป้าหมายให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 ทั้งนี้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะด าเนินการทุก 2 ไตรมาส และรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี โดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะด าเนินการสรุปผลในภาพรวม          
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 
6.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล 

1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน              
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 

รอบ 6 เดือน 
สิ้นไตรมาส 2 

รอบ 12 เดือน 
สิ้นไตรมาส 4 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

เม.
ย. 

เม.
ย. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

ต.ค
. 

ต.ค
. 

ต.ค
. 

ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

จัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน 
(ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน) 

หน่วยงานจัดส่งรายงาน 
(ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส) 

รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 

น าเสนอคณะกรรมการ 
บริหารส านักงานอธิการบดี 

น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ภาคผนวก ข.  
รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการคำนวณผลการดำเนินงาน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงาน
อธิการบดี 

ตัวชีว้ัด 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดตี่อการ
บริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี 

 
1) คำอธบิาย 
   สำนักงานอธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด

สำนักงานอธิการบดี นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ ยังมุ่งเน้นการจัด                   
สิ ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการ ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 
 2) ข้อมูลที่ติดตาม 
    ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสำนักงาน

อธิการบดี (ประเมินออนไลน)์ 
 

3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี = 
 

(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (6หน่วยงาน)

6
 

 
4) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ ต่ำกว่า 30 31 – 50  51 – 70  71 – 90  91 – 100  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 

  *ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ตัวชีว้ัด 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1) คำอธบิาย 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม              

ได้กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
สนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพในเชิงประจักษ์ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในได้อยางมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ระดับสถาบั น และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 7 การกำกับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันมีการดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด  

   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณภาพในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง  
 

 2) ข้อมูลที่ติดตาม 
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนปีล่าสุด 

 
3) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
คะแนน 1.00 – 1.50  1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 

  *ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) 
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ตัวชีว้ัด 1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานอธิการบดี 

 
1) คำอธบิาย 
   สำนักงานอธิการบดี มีความมุ ่งมั ่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน และ

ยกระดับคุณภาพการบริการของสำนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทุกคน ร่วมกันกำหนดนโยบาย รูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน               
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื ่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
มีความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลการดำเนินงานในภาพรวมของ
สำนักงานอธิการบดีต่อไป 

ดังนั้น สำนักงานอธิการบดีจึงประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่มีต่อการ
บริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงาน
อธิการบดี และ 2) ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการ)  

 
2) ข้อมูลที่ติดตาม 
    2.1 ระดับคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหาร

สำนักงานอธิการบดี (ประเมินออนไลน)์ 
    2.2 ระดับคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตนเอง (ผู้อำนวยการ) 

(ประเมินออนไลน)์ 
 
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

(ค่าเฉลี่ย)คะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี = 
 

คะแนนความคิดเห็นต่อผู้บริหารหน่วยงานตนเอง + คะแนนความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

2
 

 
4) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
คะแนน 1.00 – 1.50  1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน 
          ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 



60 

ตัวชีว้ัด 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
สำนักงานอธิการบดี 

 
1) คำอธบิาย 
   สำนักงานอธิการบดีมุ ่งมั ่นในการพัฒนาหน่วยงานสู ่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่าง              

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565  โดยมีพันธกิจหลักในการ
ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 
รวมถึงบุคลากรภายนอก ดังนั ้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ                  
ทุกประเภทเพื ่อเป็นข้อมูลสำคัญของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ           
ที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2) ข้อมูลที่ติดตาม 
    ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี 
 
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานอธิการบดี = 
 

ผลรวมของร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานอธิการบดี (6หน่วยงาน)

6
 

 
4) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ ต่ำกว่า 30 31 – 50  51 – 70  71 – 90  91 – 100  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 

  *ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 
ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี
ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

ตัวชีว้ัด 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 
 

1) คำอธบิาย 
   บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะส่งผลต่อคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัย  

   การพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะ
หรือความรู้ด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณหรือ                 
ไม่ใช้งบประมาณก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นหัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้อง
กับภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู่ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาที่สังกัด 

 
2) ข้อมูลที่ติดตาม 
   2.1 แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
   2.2 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 
   2.3 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการอบรมและพัฒนา (ปีงบประมาณ)  
        (หัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเอง) 
 
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา =
จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
 X 100 

 
4) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ ต่ำกว่า 30 31 – 50  51 – 70  71 – 90  91 – 100  

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ตัวชีว้ัด 2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนา
ตนเอง 

 
1) คำอธบิาย 
   รายงายผลการพัฒนาตนเอง เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากการอบรมและพัฒนาตนเองของ

บุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเอง โดยจะประเมินเฉพาะการอบรมที่ใช้งบประมาณการพัฒนาตนเอง
รายบุคคล ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกคนที่ใช้งบประมาณดังกล่าวจะต้องนำส่งรายงานผล
การอบรมที่ได้จากการพัฒนาตนเอง รายละเอียดควรประกอบด้วย หัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาตนเอง (หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา) หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาที่เข้า
อบรม ความรู้ที่ได้รับ และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขปตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดย
กองบริหารงานบุคคล 

   ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวจะต้องนำส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
พัฒนาตนเองในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และในกรณีที ่ เป ็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน                     
(โดยใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคล) ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจะต้องนำส่งรายงานผลเป็นรายบุคคลไป 

 
2) ข้อมูลที่ติดตาม 
    รายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง (จัดส่งให้กับผู้อำนวยการ 1 ชุด และ

กองบริหารงานบุคคล 1 ชุด) 
 

3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

ร้อยละรายงานผลการพัฒนาตนเองฯ =
จำนวนรายงานผลการพัฒนาตนเอง

จำนวนบคุลากรที่ใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคลทั้งหมด
 X 100 

 
 
4) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ ต่ำกว่า 30 31 – 50  51 – 70  71 – 90  91 – 100  

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ตัวชีว้ัด 2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาตนเอง 

 
1) คำอธิบาย 
   การเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเอง เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากการอบรมและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเอง  โดยจะประเมินเฉพาะการอบรมที่ใช้งบประมาณการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล ซึ่งตามเกณฑ์ปกตินั้นเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกคนที่ใช้งบประมาณดังกล่าว
จะต้องนำส่งรายงานผลการอบรมที่ได้จากพัฒนาตนเอง แต่ทุกหน่วยงานควรมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่               
องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับบุคลากรท่านอื่นๆ ทั้งในกอง และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขปเป็นเอกสาร 1 - 2 หน้า หรือตามความเหมาะสม 

   ทั้งนี้ เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ฉบับดังกล่าวจะต้องนำส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อ              
เป็นหลักฐานประกอบการพัฒนาตนเองในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และในกรณีที ่เป็นการพัฒนาตนเอง                   
โดยการศึกษาดูงาน (โดยใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคล) ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจะต้องเผยแพร่        
องค์ความรูเ้ป็นรายบุคคลไป 

 
2) ข้อมูลที่ติดตาม 
   เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง (จัดส่งให้กับ

ผู้อำนวยการ 1 ชุด และกองบริหารงานบุคคล 1 ชุด) 
 

3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ =
จำนวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้

จำนวนบคุลากรที่ใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบคุคลทั้งหมด
 X 100 

 
 
4) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ น้อยกว่า 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 มากกว่าหรือ

เท่ากับ 50 
*ที่มา: อ้างอิงตามค่าเป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565  
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ตัวชีว้ัด 2.4 จำนวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี 

 
1) คำอธบิาย 

    การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักงาน
อธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี และคณะผู้บริการ              
ซึ ่งโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรต้องเป็นลักษณะโครงการที่ดำเนินการโดย
ส่วนกลางที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยหัวข้อการพัฒนา
อาจเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระบวนการดำเนินงานร่วมกัน ประเด็นที่น่าสนใจ หรือสอดคล้องกับ
หัวข้อการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดีในแต่ละปีงบประมาณ  
    ทั้งนี้ หากบุคลากรในสังกัดคณะหรือหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ การพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือผู้อำนวยการ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพโครงการ 
 

 2) ข้อมูลที่ติดตาม 
    ผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี 

(ปีงบประมาณ) 
 
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 

    นับจำนวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี           
ที่ดำเนินการตามจริง 
 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ผลงาน น้อยกว่า 1 2 3 4 5 

ที่มา: ตามมติของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 
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ตัวชีว้ัด 2.5 จำนวนโครงการเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 

 
1) คำอธบิาย 
   สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วย                   

6 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานในภาพรวมของ
สำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถของบุคลากร                 
ยังต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรควบคู่กันไป ดังนั้น จึงต้องมีการจัดโครงการที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยอาจเป็นโครงการอบรม              
การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
แต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

   ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับโครงการในตัวชี้วัด 2.3 
 
2) ข้อมูลที่ติดตาม 
    โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ) 
 
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 

    นับจำนวนโครงการที่ดำเนินการตามจริง 
 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
โครงการ ไม่มีการดำเนินการ ≥ 1 

ที่มา: ตามมติของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
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ตัวชีว้ัด 2.6 ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทาง 
การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีเมื่อเทียบกับแผน 
การดำเนินงาน 

 
1) คำอธบิาย 
   สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วย                             

6 หน่วยงาน  คือ กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการประชุม
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เพื่อถ่ายทอดและกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายและ                 
ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารสังกัดสำนักงานอธิการบดีและบุคลากร รวมถึงบุคลากรในแต่ละหน่วยงานได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เนื ่องจากการติดต่อสื ่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในหน่วยงาน           
เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ทั้งนี้ จำนวนการจัดประชุมจะกำหนดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินงานของสำนักงาน
อธิการบดีในแต่ละปี ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีกำหนดให้จัดการประชุม จำนวน              
1 ครั้งเพื่อเป็นการทดสอบรูปแบบการจัดประชุม และในปี 2562 - 2565 กำหนดให้จัดการประชุมในลักษณะ             
ของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง              
โดยอาจเป็นการประชุมประจำภาคการศึกษา การประชุมชี้แจงนโยบาย (ต้นปีงบประมาณ)  การประชุมสรุปผล            
การดำเนินงาน (สิ้นสุดปีงบประมาณ) หรือการประชุมชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี    
เป็นต้น 

 
2) ข้อมูลที่ติดตาม 
   2.1 หลักฐานแสดงการจัดประชุมบุคลากรตามแผนการดำเนินงาน เช่น เอกสารประกอบการประชุม             

รูปถ่าย หรือ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น  
   2.2 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน 
   2.3 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมการประชุม 

 
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน 
    3.1  ร้อยละการจัดประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน 
 

=
จำนวนการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่นโยบายและและทิศทางการดำเนินงานที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ

จำนวนการประชุมฯ ตามแผนการดำเนินงาน
 X 100 
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 3.2 ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน 
 

ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ =
จำนวนบคุลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ

จำนวนบคุลากรที่เข้าร่วมการปรชุมฯ ตามแผนการดำเนินงาน
 X 100 

 
 
 3.3 ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี 

=
ร้อยละการจัดประชุมฯ + ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ 

2
 

 
4) เกณฑ์การประเมิน* 

 
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ร้อยละ ต่ำกว่า 30 31 – 50  51 – 70  71 – 90  91 – 100  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ค. ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบด ี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ภาพการประชมุคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564  

ณ ห้องประชมุมานิจ  ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบด ี
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ภาพการประชมุคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  

โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet 
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