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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ค านึงถึงความสอดคล้อง 
กับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  และน าผลการ
ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นข้อพิจารณาในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งประกอบด้วย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  ค่านิยมองค์การ  
พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  รวมถึงแผนงานโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์  มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด  เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  อันจะน าไปสู่การส่งเสริม  สนับสนุน  ผลักดันให้มีการด าเนินการตาม
แผน  มีการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานอย่างครบถ้วน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ   
และประสิทธิผลและเพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติโดยรวม 
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560           
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2556 – 2560                   
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ  น าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมาเป็นแนวทางการจัดท าแผนดังกล่าว  
  งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาล  2) งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และ 3) งบอ่ืน เช่น    งบ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา งบเงินรับฝาก เป็นต้น  โดยมีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 796,919,780 บาท  
จ าแนกตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร 
วงเงิน (บำท) ร้อยละ 

1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
โลก 

474,832,670 59.58 154 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

22,739,900 2.85 19 

3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม 

12,255,420 1.54 45 

4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์
ความเป็นไทย 

5,853,215 0.73 36 

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 281,238,575 35.29 137 

รวม 796,919,780 100 391 

 
 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มี 3 ประเภท คือ 1) โครงการงาน
ประจ า มีจ านวน 58 โครงการ  2) โครงการตามพันธกิจ  มีจ านวน 315 โครงการ  และ 3) โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  มีจ านวน 18 โครงการ  รวมทั้งสิ้น 391 โครงการ สามารถจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ รวม 
(ร้อยละ) 

ประเภทโครงกำร 
งำน

ประจ ำ 
ตำม 

พันธกิจ 
ขับเคลื่อน 
ยุทธศำสตร ์

1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

154 
(39.39) 

4 147 3 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

19 
(4.86) 

- 17 2 

3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม 

45 
(11.51) 

1 36 8 

4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

36 
(9.21) 

- 33 3 

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐาน 

137 
(35.04) 

53 82 2 

รวม 391 
(100) 

58 
(14.83) 

315 
(80.56) 

18 
(4.60) 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ เป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลก  มีจ านวนทั้งสิ้น 154  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 39.39  จ าแนกประเภทเป็นโครงการงานประจ า 4 โครงการ  โครงการตามพันธกิจ 147 โครงการ 
และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 โครงการ   ลักษณะของโครงการคือ  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  แผนการพัฒนาอาจารย์และการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  การให้บริการค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การบริการข้อมูลแก่
นักศึกษาเรื่องวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตร  การปรับปรุงบริการสิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา  การปรับปรุงงานบริการงานทะเบียน สถานพยาบาล ห้องสมุด การ
สืบค้นข้อมูล  การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมศิษย์เก่า  การพัฒนานักศึกษาให้ได้รับการ
ยกย่อง และรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคม  มีจ านวนทั้งสิ้น 19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.86  จ าแนกประเภทเป็น โครงการ
ตามพันธกิจ 17  โครงการ  และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2 โครงการ  ลักษณะของโครงการ คือ การ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย การยกย่องเชิดชู
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เกียรตินักวิจัย  ระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม มี
จ านวนทั้งสิ้น 45  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.51  จ าแนกประเภทเป็นโครงการงานประจ า 1 โครงการ  
โครงการตามพันธกิจ 36  โครงการ  และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8 โครงการ   ลักษณะของโครงการ 
คือ การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง  การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์การ
บริการวิชาการ  การพัฒนาเครือข่ายความมือการบริการวิชาการ  การสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมให้พ่ึงพา
ตนเองได้  การบริการวิชาการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เขตจตุจักร ลาดพร้าว และจังหวัด
ชัยนาท เป็นต้น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และอนุรักษ์ควำม           
เป็นไทย  มีจ านวนทั้งสิ้น 36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.21  จ าแนกประเภทเป็นโครงการตามพันธกิจ  33  
โครงการ  และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  3  โครงการ ลักษณะของโครงการ คือ  การปรับปรุงข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  การปรับปรุงสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ  การพัฒนาสุนทรีด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การพัฒนา
บุคลากรให้มีทัศนคติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นต้น  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำน  มีจ านวนทั้งสิ้น 
137  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.04  จ าแนกประเภทเป็นโครงการงานประจ า 53  โครงการ  โครงการตาม
พันธกิจ 82  โครงการ  และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  2  โครงการ  ลักษณะของโครงการคื อ 
กระบวนการพัฒนาแผน การบริหารความเสี่ยง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  การพัฒนาและส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมกิจการสภาและกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย  การจัดหารายได้ 
การพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักร วัสดุการศึกษา  การอนุรักษ์พลังงาน  การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม
สวัสดิการ การเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร  การจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร เป็นต้น 
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 โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ และจุดเน้น จุดเด่นหน่วยงาน  
จ านวน 18 โครงการ รวมวงเงิน 39,008,420 บาท ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

วงเงิน 2,000,000 บาท  
2.  ส่งเสริมจุดเน้นคุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ วงเงิน 344,200 บาท 
3.  ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) วงเงิน 22,000,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
4.  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ วงเงิน 5,147,550 บาท 
5.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ วงเงิน 5,384,070  
  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
6. บริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
7. บริการวิชาการทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน   
    วงเงิน 196,000 บาท  
8. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม วงเงิน 147,000 บาท 
9. บริการวิชาการการสร้างสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการ วงเงิน 88,400 บาท 
10. บริการวิชาการแก่สังคมด้านวิทยาศาสตร์ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา 
     ครูประจ าการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) วงเงิน 236,000 บาท 
11. ประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 

6  (งบประมาณภายนอก)  
12. แข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยูโรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8               

(งบประมาณภายนอก) 
13.  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วงเงิน 2,778,600 บาท  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
14.  ใส่ใจภูมิปัญญา วงเงิน 30,000 บาท  
15.  ถนนวัฒนธรรม  วงเงิน 160,000 บาท 
16.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 70,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
17. งบกลางพัฒนาจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วงเงิน 408,160 บาท 
18. อบรมการใช้งานห้อง Smart Class Room วงเงิน 18,440 บาท 
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 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับโครงการที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอธิการบดีที่ได้
น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไว้แล้วนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไปสู่การ “เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์” ภายใต้กรอบ 4 
ประเด็นหลัก คือ   
 1. ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ  เช่น โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  และโครงการบูรณาการหลักสูตร ค.บ. 5 ปี เป็นต้น 
 2. ขยายเครือข่ายสู่สากล เช่น โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก  โครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  และโครงการนิเทศ
นักศึกษาและขยายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น  
 3. จัดบ้านให้น่าอยู่ เช่น  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และหอประชุม  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และอาคารสถานที่  และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพ่ือการบริการ เป็นต้น 
 4. สร้างความภูมิใจในความเป็นจันทรเกษม  เช่น  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นต้น 
 
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
      1. งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้ส าหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อนเสมอ 
      2. ให้จัดงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 ควบคู่กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือให้ทราบวงเงินแต่ละหน่วยงานจากทุกแหล่งที่มาของ
งบประมาณ 
      3. จัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด ก.พ.ร. หรือตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา 
      4. จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีการวัดผลความส าเร็จของผลงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดค่าได้และครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      5.จัดท างบประมาณโดยเน้นการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส  
      6. หน่วยงานต่างๆ ควรมีการทบทวน เป้าหมายการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามภารกิจ
พ้ืนฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมา  ทบทวนค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมใช้หลักการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก โครงการ/กิจกรรมที่หมดความจ าเป็นหรือมีความส าคัญใน
ระดับรองหรือมีความซ้ าซ้อนกัน  
 7. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมควรให้ความส าคัญกับผลการประเมินและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินต่างๆ เช่น ผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
(ก.พ.ร.) และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น  
      8. คณะควรจัดสรรวงเงินเพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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      9. การจัดท างบประมาณเน้นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ลงสู่นักศึกษามากท่ีสุด 
      10. โครงการ/กิจกรรมที่อบรมให้นักศึกษาต้องเป็นการอบรมที่เพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษา ไม่ซ้ าซ้อนกับ
วิชาเอกและเนื้อหาที่สอนปกติ และต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
      11. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ต้องตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคมอย่าง
แท้จริง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

12. เน้นการรายงานและติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
 

เปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560  
จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

ที่ ประเด็นยทุธศำสตร ์ ปี 2559 
ปี 

2560 
เพิ่ม/ลด 

จ ำนวน ร้อยละ 
1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความตอ้งการของ

ประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 
95 154 59 62.11 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

25 19 -6 -24.00 

3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 59 45 -14 -23.73 

4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย 45 36 -9 -20.00 

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 117 137 20 17.09 

รวม 341 391 50 14.66 

 
เปรียบเทียบงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560  
จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

ที่ ประเด็นยทุธศำสตร ์ ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม/ลด 
จ ำนวน ร้อยละ 

1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมโลก 

677,960,164 474,832,670 -203,127,494 -29.96 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

37,604,200 22,739,900 -14,864,300 -39.53 

3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม 

18,949,700 12,255,420 -6,694,280 -35.33 

4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

7,669,080 5,853,215 -1,815,865 -23.68 

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 165,887,896 281,238,575 115,350,679 69.54 

รวม 908,071,040 796,919,780 -111,151,260 -12.24 
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กรอบกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย นโยบำยอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศำสตร์   

พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ร้อยละ 

1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ
คว าม เป็ น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการ วิชาชีพ 

 ขยายเครือข่ายสู่สากล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น และสังคมโลก 

65 

2.  ด้านการวิจัย ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 

5 

3. ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

5 

4. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสร้างโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

5 

5. ด้านธรรมาภิบาล  ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ
คว าม เป็ น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการ วิชาชีพ 

 จัดบ้านให้น่าอยู่ 
 สร้ างความภูมิ ใจใน

ความเป็นจันทรเกษม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐาน 

20 

6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
การประกันคุณภาพ 

7. ด้านระบบการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

8. ด้านการมุ่งผลส าเร็จท่ียั่งยืน 

รวม 100 
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บทที่ 1 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 

ภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 
7  คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน
ของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 ดังนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองคก์รอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของมหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงความ

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559   
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559   
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1.2  วัตถุประสงค์ 
 1 ) เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเกิดการบริหารสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง                  
พ.ศ. 2559  การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน สอดคล้องตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศกึษาองค์ประกอบที่ 5 

2) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2556– 
2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 14 ตัวชี้วัด 

3) เพ่ือให้การด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมของคณะและหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ       แผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

4) เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สอดคล้องกับแนวทางของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
1.3  กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเชื่อมโยงกันภายใต้บริบทของ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  กรอบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 

 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) 

 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 เพ่ือมอบนโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอธิการบดี 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

 คณะท างานกองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จากทุกหน่วยงาน และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ร่าง 1) 

 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2559  เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม (ร่าง 1) 

 คณะท างานกองนโยบายและแผน ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ร่าง 1) 
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 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ร่าง 
1)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ในคราวประชุมครั้งที่ 
16/2559  วันที่ 13 กันยายน 2559  

 คณะท างานกองนโยบายและแผน ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมเสนอ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (ร่าง 2) 

 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ร่าง 
2)  ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 

 คณะท างานกองนโยบายและแผน  ปรับปรุงตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเสนอ และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏ            จันทร
เกษม (ฉบับสมบูรณ์) 

 กองนโยบายและแผนจัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับสมบูรณ์) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วไป
ยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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แผนภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เสนอต่อที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย 

เผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2560 

วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ   
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอปุสรรค 

(SWOT Analysis)  
และผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ 

งบประมำณ 
- งบประมำณ
แผ่นดิน 

- งบประมำณรำยได ้
- งบประมำณอื่นๆ 

ประชุมเชิงปฏบิัติกำร  
เรื่องกำรจัดท ำแผน 

ปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี  
พ.ศ. 2560  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จันทรเกษม 

จัดท ำ (ร่ำง) แผน 
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
2560 มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏจันทรเกษม 

เม.ย.-มิ.ย.59 

ก.ค.-ส.ค.59 

ก.ย.59 

ก.ย.59 

ต.ค.59 

         4                                                                       แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                          



 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                              
17 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) มหาวิทยาลัยได้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

2) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
จันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 14 ตัวชี้วัด 

3) คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

4) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559   

5) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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บทที่ 2  
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มี
กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงผลการประเมิน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน  ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทาง แผนงาน/โครงการ รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือชี้วัดความส าเร็จการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอันจะขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้  โดยมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

- ปรัชญา   
- พันธกิจ 
- วิสัยทัศน์ 
- เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย 
- อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์  
- แผนที่ยุทธศาสตร์ 
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
- งบประมาณท่ีใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
2.1 ปรัชญำ  (Philosophy) 
 “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา” 
 

ควำมหมำย 
ความรู้ดี           หมายถึง  มีความรู้  ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  
มีคุณธรรม        หมายถึง  การยึดมั่นในหลักศาสนา  กฎหมาย จรรยาบรรณและจารีตอันดีงามของสังคม 
น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง  การบูรณาการคุณธรรม ความรู้  การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ   

                                           การศาสนาเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 
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2.2 พันธกิจ  (Mission)  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  คู่คุณธรรม 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
3. บริการทางวิชาการ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ท านบุ ารุง  เผยแพร่ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
6. พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง 

 

 
2.3 วิสัยทัศน์  (Vision) 

 “เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาภูมิปัญญา  พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์” 
 

ควำมหมำย 
แหล่งเรียนรู้  หมายถึง  การเป็นแหล่งสรรพวิทยาการที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และ

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาภูมิปัญญา หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  เพ่ิมความรู้ความสามารถ และ

พัฒนาความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ของบุคคลและชุมชนที่ได้สั่งสมมาจากการปรับตัว และการ
ด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  สังคมและวัฒนธรรมจนก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน 

พร้อมรับประชาคมอาเซียน  หมายถึง การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี  สังคมและวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน       

โลกาภิวัตน์  หมายถึง กระบวนการที่ท าให้บุคคล สังคม และชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลกมีความเป็น
สากลเพ่ิมมากขึ้น อันเป็นผลมาจาก การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และคมนาคม ที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน
และแพร่กระจายความรู้ ความคิด ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรมไปท่ัวทั้งโลก 
 
 
2.4  เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย (Uniqueness) 
 “ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 
 

 
2.5  อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซี่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”   
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2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก  เป็นที่ยอมรับของ
สั ง ค ม แ ล ะ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ 
ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม 

น าองค์ความรู้  ด้ านวิ ชาการ วิจั ย  ศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ความรู้ อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญไปใช้ในการให้บริการวิชาการ และ
วิชาชีพแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม          
ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย 

มีผลงานเผยแพร่องค์ความรู้  ภูมิปัญญาเพ่ือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษาความเป็นไทย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (องค์กรแห่งความเป็นเลิศ)  
(High Performance Organization : HPO) 
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2.7 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

วิสัยทัศน ์“เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนำภูมิปัญญำ  พร้อมรับประชำคมอำเซียนและโลกำภิวัตน์” 

 

ประสิทธิผล 
บัณฑิตมีคุณธรรม มีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ  

ผลงานวิจัย นวัตกรรม มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

ชุมชน และท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

ผลงาน องค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย มีภูมิ
ปัญญาและมีส่วนร่วมจากชุมชน 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ

ชั้นสูง 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกบั

ควำมต้องกำรของประเทศ เป็นส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลก 

2. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
ด้ำนงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค ์
และนวัตกรรมที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของสังคม 

3. ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชมุชน 

และสังคม 
 

4. เป็นแหล่งเรียนรู ้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม   

ภูมิปัญญำ และ 
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
ตำมหลักธรรมำภิบำลและ 

มำตรฐำน 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
เป็นนกัวิชาการที่มจีิตวญิญาณ 

ความเป็นครู เพือ่เป็นอาจารย์มืออาชีพ 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีเ่กือ้หนนุ 
การสร้างผลงานวิจัยและวิชาการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้
เป็นคนที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ผลงานทีม่ี

คุณค่าให้องค์กร 

พัฒนาหลักสตูร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีมุ่่งพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียน 

บูรณาการการเรียนการสอนกบัการวิจยั  
การบริการทางวิชาการ 

และการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

บริหารทรัพย์สิน รายได้ และการใช้
ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของศิษย์เกา่

และหน่วยงานภายนอก 

บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย ์
อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้า

เทคโนโลยี 

มีเครือข่ายความร่วมมอืด้านบริการทางวิชาการ 
การวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

สืบสานแนวทางการพฒันา
ชุมชน สังคม ตามแนวทาง

พระราชด าร ิ

บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมบรรยากาศการพฒันา
บุคลากร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการ
ทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อย่างมืออาชีพ 

 

คุณภำพ 
กำรให้บริกำร 

 
ประสิทธิภำพ 

กำรพัฒนำ
องค์กรและ 
กำรเรียนรู ้

             10
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2.8 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
2560 

ยุทธ์ศำสตร์ที่ 1.  
เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต และผลิตบณัฑิตใหม้ี
คุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและ  
สังคมโลก 
 
เป้ำประสงค์ :  
ผลิตบัณฑติที่มีคณุธรรม 
มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมโลก เป็นที่ยอมรบั
ของสังคมแลมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

กลยุทธ์ 1.1 ปฏิรูปการเรียนรู้ 
พัฒนาหลักสตูร กระบวนการ
จัดการ การเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน ให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการการศึกษา สนับสนุนโดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและการเป็นแหล่ง
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์และคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็น 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสตัย์  
อดทน มีจิตอาสา  ก้าวหน้า
เทคโนโลยี”  ตามวิชาการ 
วิชาชีพ 
 

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  

คะแนน ≥4.51 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

คะแนน ≥4.51 

3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน   1 ปี  

ร้อยละ 84 

4. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 2.  
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 
 
เป้ำประสงค์ :  
มีผลงานวิจยั นวัตกรรมที่
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ และน าไปใช้
ประโยชน์ ส่งผลกระทบ   
เชิงบวก สู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และส่งเสรมิ
สภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนการ
สร้างผลงานวิจัยและวิชาการ 
 

กลยุทธ์ 2.2 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยท่ีเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาต ิ 
 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสรมิการน า
ผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อชุมชน และการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือใน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

5. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ หรือ
ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 14 

6. ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์         
เชิงนโยบาย เชิงการพัฒนา เชิงพาณิชย์ 
หรือบูรณาการกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม             
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 8 

   

ยุทธศำสตร์ที ่3.  
ส่งเสริมการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม 
 
เป้ำประสงค์ :  
น าองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ วิจัย ศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์
ความรู้อื่นๆ ที่
มหาวิทยาลยัมีความ
เชี่ยวชาญไปใช้ในการ
ให้บริการวิชาการ และ
วิชาชีพแก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาต ิ

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการด้านการบริการ
วิชาการ 
 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นพึ่งพา
ตนเองได้  
 

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมการบูรณา
การบริการวิชาการกับพันธกิจ
หลักของสถาบัน และพันธกิจ
ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในเรื่องการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
ส่งเสริมสืบสานโครงการตาม
แนวพระราชด าริและนโยบาย
การพัฒนาประเทศ 
 

กลยุทธ์ 3.4 สง่เสริมการจัดท า
ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญและ
ศักยภาพในการบริการวิชาการ 

7. ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

ร้อยละ 82 

8. ร้อยละของการบูรณาการบริการวิชาการ
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 8 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
2560 

ยุทธศำสตร์ที ่4.  
เ ป็ นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ด้ า น
ศิ ลปะและ วัฒนธรรม              
ภูมิปัญญา และอนุรักษ์
ความเป็นไทย 
 
เป้ำประสงค์ :  
มี ผ ล ง า น เ ผ ย แ พ ร่            
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาเพื่อ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ ธ า ร ง รั กษาคว าม          
เป็นไทย 

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบบริหาร
จั ด ก า ร ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการสร้าง
ผลงาน  องค์ความรู้ การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย บน
ฐานภูมิปัญญา และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
 

กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการบูรณา
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

9. ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 

   

ยุทธศำสตร์ที่ 5.  
พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการตามหลักธรรมา-   
ภิบาลและมาตรฐาน 
 
เป้ำประสงค์ :  
มีการบรหิารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อการ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
(องค์กรแห่งความเป็นเลิศ) 
(High Performance  
Organization : HPO) 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลและการประกัน คุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้างคุณค่าและ
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 
 
กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม 
และสภาพแวดล้อมบรรยากาศการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์  5 .3  พัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร  เ ป็ น
นักวิชาการ มีจิตวิญญาณความ
เ ป็นค รู  มี จิ ตอ าสา  ก้ า วห น้ า
เทคโนโลยี เพื่อเป็น “อาจารย์ มือ
อาชีพ” 
 
กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล และสร้าง
สั ง คมแห่ งก า ร เ รี ยน รู้ เ พื่ อ ใ ห้
บุคลากรเป็นคนที่มีคุณภาพและ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า       ให้
องค์กร 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
บุคลากร ที่มีต่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน ≥4.51 

11. ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คะแนน ≥4.51 

12. ระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ คะแนน ≥4.51 

13. ระดับคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการ 

คะแนน ≥4.51 

14 . ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

คะแนน ≥4.51 
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2.9 สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และแหล่งเงิน 
                   หน่วย : บาท 

ประเด็นยุทธศำสตร์ งบแผ่นดิน งบรำยได้ งบอ่ืน รวม 
โครง 
กำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

โครง 
กำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

โครง 
กำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

โครง 
กำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

1 เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต และผลิตบณัฑิตใหม้ี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

46 343,025,130  67.30  89  126,475,105  46.27  19  5,332,435  38.31  154 474,832,670  59.58  

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของสังคม 

8  11,918,200   2.34  9  10,671,700   3.90  2   150,000   1.08  19  22,739,900    2.85  

3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

27  9,222,000   1.81  13  1,533,420   0.56  5  1,500,000  10.78  45  12,255,420    1.54  

4 เป็นแหล่งเรียนรูด้้านศิลปะและวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย 

21  2,671,500   0.52  13  2,946,670   1.08  2  235,045   1.69  36  5,853,215    0.73  

5 พัฒนาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
และมาตรฐาน 

33 142,844,270  28.03  101  131,694,305  48.18  3  6,700,000  48.14  137 281,238,575  35.29  

  รวมท้ังสิ้น 135 509,681,100   100  225  273,321,200   100  31  13,917,480   100  391 796,919,780    100  
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2.10 สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณประจ ำตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด 
หน่วย : บาท 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
งบแผ่นดิน งบรำยได้ งบอ่ืน รวม 

โครง 
กำร 

วงเงิน ร้อยละ 
โคร 
งกำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

โครง 
กำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

โครง 
กำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น
และสังคมโลก 

46 343,025,130  67.30  89  126,475,105  46.27  19  5,332,435  38.31  154 474,832,670  59.58  

  ตัวชี้วัดที ่1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 

28 214,731,560   62.60  52  84,596,875  66.89  1  800,000  15.00  81 300,128,435  63.21  

  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ
การเรียนการสอน และการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

16 127,858,640   37.27  30  41,171,490  32.55   17   3,432,435  64.37  63 172,462,565  36.32  

  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

1  351,880   0.10  3  238,500   0.19   -   -     -    4  590,380   0.12  

  ตัวชี้วัดที่ 4 ศิษย์เก่า ศิษย์ปจัจุบันมีผลงาน เป็นที่
ยอมรับในระดับภูมภิาค ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ

1  83,050   0.02  4  468,240   0.37  1  1,100,000   
20.63  

6  1,651,290   0.35  

2 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนงำนวิจยั งำน
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของสังคม 

8  11,918,200   2.34  9  10,671,700   3.90  2  150,000   1.08  19  22,739,900   2.85  

  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาต ินานาชาต ิหรือได้รับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวจิัย 

7  11,748,020   98.57  6  10,469,800  98.11   2   150,000  100  15  22,367,820  98.36  

  ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย เชิงการพัฒนา เชิงพาณิชย์ หรือบูรณาการกบั
พันธกิจอยา่งเป็นรูปธรรม ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวจิัย 

1  170,180   1.43  3  201,900   1.89   -   -     -    4  372,080   1.64  

               แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
งบแผ่นดิน งบรำยได้ งบอ่ืน รวม 

โครง 
กำร 

วงเงิน ร้อยละ 
โคร 
งกำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

โครง 
กำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

โครง 
กำร 

วงเงิน 
ร้อย
ละ 

3 ส่งเสริมกำรบริกำรทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสงัคม 

27  9,222,000   1.81  13  1,533,420   0.56  5  1,500,000   
10.78  

45  12,255,420   1.54  

  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

22  7,652,400   82.98  4  255,020  16.63  2  1,500,000   100  28  9,407,420  76.76  

  ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

5  1,569,600   17.02  9  1,278,400  83.37  3  -     -    17  2,848,000  23.24  

4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวฒันธรรม  
ภูมิปัญญำ และอนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

21  2,671,500   0.52  13  2,946,670   1.08  2  235,045   1.69  36  5,853,215   0.73  

  ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

21  2,671,500   100  13  2,946,670   100  2  235,045   100  36  5,853,215   100  

5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำ              
ภิบำลและมำตรฐำน 

33 142,844,270  28.03  101  131,694,305   
48.18  

3  6,700,000  48.14  137 281,238,575  35.29  

  ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา 
บุคลากร ที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

13 139,772,200   97.85  42  121,810,210  92.49  3  6,700,000   100  58 268,282,410  95.39  

  ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับคุณภาพมหาวิทยาลยัจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

11  708,790   0.50  31  3,132,590   2.38     -   -     -    42  3,841,380   1.37  

  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 4  385,440   0.27  12  2,370,390   1.80     -   -     -    16  2,755,830   0.98  

  ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

2  99,060   0.07  11  3,245,800   2.46     -   -     -    13  3,344,860   1.19  

  ตัวชี้วัดที่ 14 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

3  1,878,780   1.32  5  1,135,315   0.86     -   -     -    8  3,014,095   1.07  

รวมท้ังสิ้น 135 509,681,100   100  225  273,321,200   100  31  13,917,480   100  391 796,919,780   100  
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2.11 สรุปงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์และหน่วยงำน (รวมทุกแหล่งเงิน)  
         หน่วย : บาท 

หน่วยงำน 
รวมทั้งสิ้น ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที ่5 

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ งบอ่ืน งบแผ่นดิน งบรำยได ้ งบอ่ืน งบแผ่นดิน งบรำยได ้ งบอ่ืน งบแผ่นดิน งบรำยได ้ งบอ่ืน งบแผ่นดิน งบรำยได ้ งบอ่ืน งบแผ่นดิน งบรำยได ้ งบอ่ืน 
1 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย *  454,167,400   214,179,800   -   301,938,700   97,693,400   -   11,701,800   10,000,000   -   3,884,600   1,200,000   -   70,000   2,620,000   -   136,572,300   102,666,400   -  

2 คณะเกษตรและชีวภาพ  4,268,000   194,800   -   2,196,400   78,250   -   -   -   -   1,920,600   -   -   60,000   -   -   91,000   116,550   -  

3 คณะวิทยาศาสตร์  9,499,100   2,039,700   -   5,704,330   306,735   -   216,400   23,800   -   832,400   -   -   360,000   -   -   2,385,970   1,709,165   -  

4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  2,921,200   3,331,800   -   2,342,900   1,463,640   -   -   150,000   -   -   150,000   -   578,300   -   -   -   1,568,160   -  

5 คณะวิทยาการจัดการ  4,193,700   4,917,800   -   3,458,100   2,888,250   -   -   174,580   -   370,200   -   -   365,400   -   -   -   1,854,970   -  

6 คณะศึกษาศาสตร์  3,246,600   926,600   -   524,000   230,300   -   -   60,600   -   2,214,200   -   -   380,800   30,000   -   127,600   605,700   -  

7 โรงเรียนสาธิตฯ  639,000   5,984,600   -   639,000   485,640   -   -   -   -   -   -   -   -   89,300   -   -   5,409,660   -  

8 บัณฑิตวิทยาลัย  -   4,181,300   -   -   3,358,050   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   823,250   -  

9 วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก  664,200   23,932,300   -   664,200   17,618,525   -   -   248,920   -   -   128,700   -   -   42,750   -   -   5,893,405   -  

10 ศูนย์การศึกษา มจษ. -ชัยนาท  217,500   5,127,700   -   217,500   160,700   -   -   13,800   -   -   54,720   -   -   54,620   -   -   4,843,860   -  

11 ศูนย์การเรียนรู้ฯ - เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  -   397,400   -   -   397,400   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

12 ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  -   899,700   -   -   243,800   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   655,900   -  

13 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี  3,083,300   4,426,300  4,532,435  950,000   492,900  4,532,435  -   -   -   -   -   -   -   -   -   2,133,300   3,933,400   -  

  13.1 กองกลาง  1,133,300   2,687,100   -   200,000   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   933,300   2,687,100   -  

  13.2 กองคลัง  300,000   335,300   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   300,000   335,300   -  

  13.3 กองนโยบายและแผน **  300,000   454,300   -   -   120,000   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   300,000   334,300   -  

  13.4 กองบริหารงานบุคคล  300,000   123,000   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   300,000   123,000   -  

  13.5 กองพัฒนานักศึกษา  1,050,000   679,000  4,532,435  750,000   372,900  4,532,435  -   -   -   -   -   -   -   -   -   300,000   306,100   -  

  13.6 ส านักงานสภามหาวิทยาลยั  -   147,600   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   147,600   -  

14 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ  550,000   323,300  800,000  -   -  800,000   -   -   -   -   -   -   -   -   -   550,000   323,300   -  

15 ส านักวิทยบริการฯ  24,474,100   1,280,200   -   24,390,000   938,515   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   84,100   341,685   -  

16 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  1,107,000   255,200  235,045   -   -   -   -   -   -   -   -   -   857,000   110,000  235,045  250,000   145,200   -  

17 สถาบันวิจยัและพัฒนา  300,000   210,000  150,000   -   -   -   -   -  150,000    -   -   -   -   -   -   300,000   210,000   -  

18 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  350,000   134,200   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   350,000   134,200   -  

19 ส านักงานตรวจสอบภายใน  -   157,800   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   157,800   -  

20 ศูนย์ภาษา  -   174,800   -   -   119,000   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   55,800   -  

21 สภาคณาจารย์และขา้ราชการ  -   245,900   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   245,900   -  

22 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค  -   -   5,605,600   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5,605,600  

23 สระว่ายน้ าฯ  -   -   864,000   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   864,000  

24 โรงพยาบาลสัตว ์  -   -   230,400   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   230,400  

25 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ - - 1,500,000 - - - - - - - - 1,500,000 - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 509,681,100  273,321,200   13,917,480  343,025,130  126,475,105   5,332,435  11,918,200  10,671,700  150,000  9,222,000  1,533,420  1,500,000  2,671,500  2,946,670   235,045  142,844,270  131,694,305   6,700,000  

รวมทุกแหลง่เงิน 796,919,780 474,832,670 22,739,900 12,255,420 5,853,215 281,238,575 

ร้อยละ 100 59.58 2.85 1.54 0.73 35.29 
หมายเหตุ : * งบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยได้รวมงบบูรณาการ ค.บ. 5 ปีแล้ว    ** งบของกองนโยบายและแผนได้รวมฝ่ายวเิทศสมัพันธ์แล้ว 
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2.12 สรุปจ ำนวนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำแนกตำมประเภทโครงกำร และประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
รวม ประเภทโครงกำร 

จ ำนวน ร้อยละ งำนประจ ำ 
ตำม ขับเคลื่อน 

พันธกิจ ยุทธศำสตร ์

1 เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต และผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เปน็ส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

154   39.39  4 147 3 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 19    4.86  - 17 2 
3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนและสังคม 45   11.51  1 36 8 
4 เป็นแหล่งเรียนรูด้้านศิลปะและวฒันธรรม ภมูิปัญญา และอนุรักษค์วามเป็นไทย 36    9.21  - 33 3 
5 พัฒนาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 137   35.04  53 82 2 

รวม 391     100  58 315 18 
ร้อยละ 100   14.83 80.56 4.60 
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2.13 โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ เป็นสว่นร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลก 

3  24,344,200  
 

  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (งบกลาง) 

      2,000,000  ส่วนกลาง 

  1.2 ส่งเสริมจดุเน้นคณุลักษณะบณัฑิตนักปฏิบัติ         344,200  คณะวิทยาการจัดการ 
  1.3 ชุดครุภณัฑ์ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)     22,000,000  ส านักวิทยบริการฯ 

2 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนงำนวิจยั งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

2  10,531,620  
  

  2.1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (งบกลาง)       5,147,550  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  2.2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อตอบสนองความต้องการในการพฒันา
ประเทศ (งบกลาง) 

      5,384,070  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 ส่งเสริมกำรบริกำรทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม 

8    3,446,000  
  

  3.1 บริการทดสอบวสัดุทางวิศวกรรมโยธา    ไม่ใช้งบ  คณะวิทยาศาสตร ์
  3.2 บริการวิชาการทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่

ประชาคมอาเซียน 
        196,000  คณะวิทยาศาสตร ์

  3.3 บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม         147,000  คณะวิทยาศาสตร ์
  3.4 บริการวิชาการการสร้างสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการ           88,400  คณะวิทยาศาสตร ์
  3.5 บริการวิชาการแก่สังคมด้านวทิยาศาสตร ์ 

     (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจ าการ
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์) 

        236,000  คณะวิทยาศาสตร ์

  3.6 ประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6 

   งบภายนอก  คณะวิทยาศาสตร ์

  3.7 แข่งขันหุ่นยนต์ซีอารย์ูโรบอทเกมส ์ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา              
ครั้งท่ี 8 

   งบภายนอก  คณะวิทยาศาสตร ์

  3.8 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (งบกลาง)       2,778,600  ส่วนกลาง 
4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศลิปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญำ และอนุรักษค์วำม

เป็นไทย 
3      260,000  

  
  4.1 ใส่ใจภูมิปญัญา           30,000  ส านักศิลปะฯ 
  4.2 ถนนวัฒนธรรม         160,000  ส านักศิลปะฯ 
  4.3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (งบกลาง)           70,000  ส่วนกลาง 
5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำน 2      426,600    
  5.1 งบกลางพัฒนาจุดเน้นคณะ         408,160  คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
  5.2 อบรมการใช้งานห้อง Smart Class Room           18,440  ส านักวิทยบริการฯ 

รวม 18  39,008,420    
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2.14 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมใน 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 
 

(สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2556-2560 ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1  
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชวีิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ เป็นส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลก 
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ภาคผนวก ก. ความเชื่อมโยงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2557 (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
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นโยบำย  
ครม. 
พ.ศ.2557 

4.1 จัดให้มีการปฏริูปการศึกษาและ
การเรยีนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศำสตร์  
มจษ.  
พ.ศ.2560 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

8. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและ
การศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความ
ต้องการแรงงาน และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสรมิความเป็น
เลิศดา้นงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

4.7  ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา และ  
ศาสนาอ่ืนๆ  

4.8  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพรม่รดกทาง
วัฒนธรรม ภาษาไทย
และภาษาท้องถิ่น รวมทั้ง
หลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. ส่งเสรมิการบริการวิชาการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาและอนุรักษ์
ความเป็นไทย 

10. การส่งเสรมิการ
บริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมี               
ธรรมาภิบาลและ
การป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

5. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการตาม
หลักธรร-มาภิบาล
และมาตรฐาน 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
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ภำคผนวก ข.ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศำสตร์ 
จัดสรร
งบประมำณ 
พ.ศ.2560 

ยุทธศำสตร์  
มจษ.  
พ.ศ.2560 

ยุทธศำสตร ์: ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงาน : แผนงานรองยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น

สังคมศาสตร์      
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ยุทธศำสตร์ : ด้ำนกำรสรำ้งควำม 
สำมำรถในกำรแขง่ขันของประเทศ 
แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริม  

การวิจยัและพัฒนา 
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

แผนงาน : แผนงานรองส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์    
ความรู้ 

 

2. ส่งเสรมิความเป็นเลิศด้านงานวจิัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความตอ้งการของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมโลก 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

ยุทธศำสตร ์: ด้ำนกำรแก้ไขปญัหำควำม
ยำกจน ลดควำมเลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำร
เติบโตจำกภำยใน 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไข

ปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโต
จากภายใน 

แผนงาน : แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาและ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

ยุทธศำสตร์ : รำยกำรคำ่ด ำเนินกำร
ภำครัฐ 
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
แผนงาน : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรร-มาภิบาลและมาตรฐาน 
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กระบวนกำร เดือน/ป ี ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. การทบทวน
การจัดท าแผน

และงบประมาณ 

ต.ค.- พ.ย. 
2558 

- ทบทวนแผน/ผล การด าเนินงาน ปี 2559 ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต   
พ.ศ.2560 

กองนโยบายและแผน 

- เสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ต่อคณะกรรมการบรหิารฯ (กบม.) และสภามหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน 

2. การวางแผน
ปฏิบัติราชการ

และแผน
งบประมาณ 

พ.ย.- ธ.ค.
2558 

- เตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการยุทธศาสตร์รัฐบาลและกรอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบแผ่นดิน) 

กองนโยบายและแผน 

ม.ค.- มี.ค.
2559 

- จัดท ากรอบงบประมาณแผ่นดินในรายจ่ายประจ าขั้นต่ า (ค่าเช่าบา้น 
เงินเดือน ฯลฯ) รายจ่ายตามพันธกิจ และโครงการเชิงยุทธศาสตร ์

คณะ/หน่วยงาน  
กองนโยบายและแผน 

มิ.ย.2559 - จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน 
ก.ค.2559 - ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กองนโยบายและแผน 

3. การจัดท า/
ปรับปรุง

แผนปฏิบัติ
ราชการและแผน

งบประมาณ 

ก.ค. - ส.ค.
2559 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของหน่วยงาน 

กองนโยบายและแผน 

- ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2560 

กองนโยบายและแผน 

- จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงาน คณะ/หน่วยงาน 

- จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   ในระบบ CRU E-budgeting 

คณะ/หน่วยงาน 

- วิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

กองนโยบายและแผน 

4. การอนุมัติ
แผนปฏิบัติ
ราชการและ
งบประมาณ 

ส.ค.- ก.ย. 
2559 

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานสภา 
มหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
อนุมัติรายละเอียดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ส านักงานสภา 
มหาวิทยาลยั 

5. การติดตาม
ประเมินผล 

ธ.ค. 2559 - รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 1  
   (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค.59) 

คณะ/หน่วยงาน 

ม.ค. 2560 - รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 1  
   (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค.59) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

กองนโยบายและแผน 

มี.ค. 2560 - รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 2  
   (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค.60) 

คณะ/หน่วยงาน 

เม.ย. 2560 - รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 2  
   (1 ต.ค.59 – 31 มี.ค.60)  และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบ 6 เดือน  ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั (กบม.) และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

กองนโยบายและแผน 

ภำคผนวก ค. ปฏิทินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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กระบวนกำร เดือน/ป ี ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

5. การติดตาม
ประเมินผล 

(ต่อ) 

มิ.ย.2560 - รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 3  
   (1 ต.ค.59 – 30 มิ.ย.60) 

คณะ/หน่วยงาน 

ก.ค.2560 - รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 3  
   (1 ต.ค.59 – 30 มิ.ย.60)  และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน ต่อ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั (กบม.) และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                                                                                                    

กองนโยบายและแผน 

ก.ย.2560 - รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 4  
    (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60) 

คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.2560 - รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 4  
   (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60)  และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน  ต่อ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                                                                                                    

กองนโยบายและแผน 
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ภำคผนวก ง.ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
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