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ค าน า 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษม  

จัดทําขึ้นเ พ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทาง ในการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี รวมถึงเป็นเครื่องมือสําคัญ  
ในการกํ ากับติ ดตามและประ เมินผลการดํ า เนินงานของสํ านั กงานอธิการบดี  เ พ่ือให้การดํ า เนินงาน  
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด ที่ สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันของสํานักงาน
อธิการบดี การกําหนดกรอบการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565  
(ฉบับปรับปรุง 2564)  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สํานักงานอธิการบดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือให้กระบวนการดําเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั อันจะนําไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

                                                                                    (นายบุญเกียรติ ชีระภากร) 

                                                                                   ผู้อํานวยสํานักงานอธิการบดี 

                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดํา เนินงานของสํ านั กงานอธิการบดี  รวมถึ ง เป็น เครื่ องมือสํ าคัญในการกํ ากับติดตามและประเมินผล  
การดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยการกําหนดพันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  มีงบประมาณที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 2,797,600บาท 2) งบประมาณรายได้ 
(รวมส่วนกลาง) จํานวน 60,157,740 บาท และ 3) งบอ่ืน (งบกิจกรรม นักศึกษา) จํานวน 1,680,294 บาท รวมทั้งสิ้น 
64,635,634 บาท โดยมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 63,390,234 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.40 มีจํานวน 36 โครงการ 

จําแนกเป็น 1.1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 โครงการ และ 1.2) โครงการตามพันธกิจ  
35 โครงการ 

2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ควบคู่ 
กับการเสริมสร้างความสามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 4,245,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 มีจํานวน 4 โครงการ  
จําแนกเป็น 1.1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 โครงการ   และ 1.2) โครงการตามพันธกิจ  
3 โครงการ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้ง
ขึ้นตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 โดยมีภารกิจหลัก คือ เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน
ทุกด้านของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุน ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล  
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

จากภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดีข้างต้น จึงต้องมีการกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นโยบา ยสภามหาวิทยาลัย  
นโยบายอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ) และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 
2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ประกอบกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน  
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 
กําหนดให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอดคล้องกับบริบทของสํานักงานอธิการบดี 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สํานักงานอธิการบดีจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี
เ พ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นมาและความสํ าคัญข้างต้นโดยมุ่ งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ทุกระดับ ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้สํานักงานอธิการบดี มีทิศทางการพัฒนา และมุ่งสู่วิสัยทัศน์  “เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

2) เพ่ือให้หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี มีทิศทางการดําเนินงาน ประจําปี 2565 สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี ให้บรรลุเป้าหมาย  
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1.3 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ส านักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี มีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับในการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญของสํานักงานอธิการบดี ภายใต้แผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
และผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี 

3. หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดส่งข้อมูลมายังกองนโยบายและแผนปรับปรุงข้อมูล 

4. คณะทํางานกองนโยบายและแผน ปรับปรุงข้อมูลตามที่หน่วยงานเสนอและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ร่าง 1) 

5. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

6. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จั นทร เกษม  ( ร่ า ง  1)  ต่ อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หาร สํ านั ก งานอธิ การบดี  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ 
จันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

7. หน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2565 สํานักงานอธิการบดี และจัดส่ง
ข้อมูลมายังกองนโยบายและแผน ปรับปรุงข้อมูล  

8. คณะทํางานกองนโยบายและแผน ปรับปรุงข้อมูลตามที่หน่วยงานเสนอ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ร่าง 2) 

9. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม (ร่าง 2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 

10. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม (ร่าง 3) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2564
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 

11. กองนโยบายและแผนจัดทําและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับสมบูรณ์) ที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แล้วไปยังทุกหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สํานักงานอธิการบดี มีทิศทางการพัฒนา และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

2) หน่วยงานภายใน สํานักงานอธิการบดี มีทิศทางการดําเนินงานประจําปี 2565 สอดคล้องกับนโยบาย 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยใปเป็นไปทิศทางเดียว 

3) แผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

 

ปรัชญา  

“พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม” 

 

วิสัยทัศน์  

“เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 

พันธกิจ  

1. สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดย 

              ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี  
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง 

              ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 

เป้าประสงค์  

 1. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือมีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
4. เพ่ือแสดงถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักงานอธิการบดี  
5. เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะตามสายงานที่สนับสนุนการทํางานในภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ในอาชีพ  
6. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ   
               การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทําแนวปฏิบัติ 

               หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน  

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุน 

               การทํางานในภาพรวมเพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0  

2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือผลักดัน 

                การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ตัวช้ีวัด  

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี  

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี  

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง  

2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง  

2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง  

2.4 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  

2.5 จํานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร  

2.6 ร้อยละความสําเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีเมื่อเทียบ 
               กับแผนการดําเนินงาน 

 

2.2 ประวัติความเป็นมา 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
กฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ  .ศ  . 2548 ต่อมา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2549 และมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 
 (1) กองกลาง แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จํานวน 6 งาน ได้แก่ 
  1) งานสารบรรณ 
  2) งานเลขานุการ 
  3) งานประชุมและพิธีการ 
  4) งานประชาสัมพันธ์ 
  5) งานอาคารสถานที่ 
  6) งานยานพาหนะ 
 (2) กองคลัง แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จํานวน 5 งาน ได้แก่ 
  1) งานบริหารงานทั่วไป 
  2) งานการเงินและงบประมาณ 
  3) งานบัญชี 
  4) งานพัสดุ 
  5) งานสิทธิประโยชน์ 

(3) กองนโยบายและแผน แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จํานวน 4 งาน ได้แก่ 
  1) งานบริหารงานทั่วไป 
  2) งานนโยบายและแผน 
  3) งานวิเคราะห์งบประมาณ 
  4) งานวิเทศสัมพันธ์ 
 (4) กองบริหารงานบุคคล แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จํานวน 5 งาน ได้แก่ 
  1) งานบริหารงานทั่วไป 
  2) งานบริหารงานบุคคล 
  3) งานทะเบียนและประวัติ 
  4) งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 
  5) งานวินัยและนิติการ 

(5) กองพัฒนานักศึกษา แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จํานวน 3 งาน ได้แก่ 
  1) งานบริหารงานทั่วไป 
  2) งานกิจกรรมนักศึกษา 
  3) งานบริการและสวัสดิการ 

 

(6) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มี 
               ฐานะเทียบเท่ากอง และแบ่งส่วนราชการเป็นงาน จํานวน 3 งาน ได้แก่ 
  1) งานบริหารทั่วไป 
  2) งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  3) งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย 
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2.2.1 ลักษณะท่ัวไปส านักงานอธิการบดี 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีภาระหน้าที่หลัก คือ เป็นศูนย์กลางการบริหารงานทุกด้าน  

ของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุน ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยหน่วยงานที่สําคัญ คือ กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานั กศึกษา กองนโยบายและแผน 
กองกลาง และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
2.3  ท าเนียบผู้บริหาร 

การบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี มีผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง “หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี” เป็น “ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี”  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น สํานักงานอธิการบดีมีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ตามลําดับ ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 สถานที่ตั้งส านักงานอธิการบดี  

ตั้งอยู่ที่ 39/1  
อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ทองปาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  ศิรินาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์   ศศิพิบูลย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร  พรหมเพ็ญ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํารัส    มีกุศล 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์สมนึก  ธัญญาวินิชกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  โก้สกุล  

     ผูช้่วยศาสตราจารย์เจนพล  ทองยืน  

    นายบุญเกียรติ   ชีระภากร  

พ.ศ.  
2538 

พ.ศ.  
2541 

พ.ศ.  
2542 

พ.ศ.  
2544 

พ.ศ.  
2546 

พ.ศ.  
2548 

พ.ศ.  
2552 

พ.ศ.  
2556 

พ.ศ.  
2532 

หมายเลข 22 



 

 
 

2.5 โครงสร้างองค์กร ส านักงานอธิการบดี 
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2.6 โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานอธิการบดี   
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

3.1  แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565             

ได้แก่ แผนการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง                     
พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                          
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2566 (ฉบับปรับปรุง 2563) มีความสอดคล้องดังนื้ 
 
ตารางความสอดคล้องของแผนระดับที่ 3 กับ แผนปฏิบัติราชการประจําปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 
แผนการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ 
พ.ศ. 2564 – 2570 

ฉบับปรับปรุง                     
พ.ศ. 2566 – 2570 

1. พัฒนาศักยภาพคน 
(Capacity Building) 

2. ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย
อุดมศึกษา (Research 
Ecosystem Building) 

3. จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ 
(Higher Education 
Transformation) 

แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. 
2566 – 2570 

(S1) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน
และพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม 

(S2) การยกระดับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัว
ได้ทันต่อพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดย
ใช้วิทยาศาสตร์         การ
วิจัยและนวัตกรรม 

(S4) การพัฒนากําลังคน 
สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยให้เป็นฐาน       
การขับเคลื่อน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ แบบก้าวกระโดด
และอย่างยั่งยืน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 

2. การผลิตและพัฒนาครู  
3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

แผนยุทธศาสตร์ 
มรภ.จันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 – 2566 
(ฉบับปรับปรุง 2563) 

2. การผลิตและพัฒนาครู  
3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี มรภ.จันทร
เกษม พ.ศ. 2565 

2. การผลิตและพัฒนาครู  
3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
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3.1.1 แผนการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

1) วัตถุประสงค์ของแผนที่ 
)1(  ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว สร้างปัญญาให้สังคมไทยและ

สังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นปัจจัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความเป็นนานาชาติ 
 )Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์ 

 )2 (  ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาครอบคลุมประชากรวัยเรียน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส วัย
แรงงานและผู้สูงอายุให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างงานและการเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือภูมิลําเนา
ของตนเอง 

(4) ยกระดับระบบอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
ตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยกาหนดจุดเน้น เพ่ือการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาท่ีหลากหลาย (Reinventing University) ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ 

 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 

2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
     1. การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐาน และยืดหยุ่นเหมาะสมกับกําลังคนทุกกลุ่มวัย (Enhancing Curriculums for Desired Learning 
Outcomes)  
     2. บัณฑิต/กําลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills Up Skills and New 
Skills) เพ่ือการทํางานและการดํารงชีวิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ให้มีคุณภาพและปริมาณ
รองรับการพัฒนาประเทศ ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  
     3. บัณฑิต/กําลังคนมีความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รองรับและสอดคล้องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
     4. การสร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ 
(Enhancement of Brainpower & Concentration of Talents)  
 2.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  

  2.2.1 แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning)    
  2.2.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกําลังคน (Quality & 

Manpower Competencies Enhancement)  
  2.2.3 แนวทางท่ี 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower & 

Concentration of Talents) 
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3)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 
3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  

      1. การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ (Research 
Innovation and Technology Transfer) เพ่ือความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
     2. ทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถสร้างขีด
ความสามารถทั้งทางวิชาการและการนําไปใช้งานจริง  
     3. นิเวศสถาบันอุดมศึกษาเอ้ือต่อการเพ่ิมพูนทักษะผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 
Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึงระบบทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration and Support 
Office)3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

3.2.1 แนวทางท่ี 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research 
Innovation and Technology Transfer)  

3.2.2 แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอ้ือภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

4)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) 
 4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
     1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สร้างผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าต่อ
การลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    2. สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์/จุดแข็งเพ่ือให้เกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา 
และสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome - based) สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พื้นที่/ประเทศ  
    3. สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ตอบสนอง ต่อโลกในศตวรรษท่ี 21  
 4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
     4.2.1 แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good 
Governances)  
    4.2.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย (Reinventing 
University)  
    4.2.3 แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) 

5)  การขับเคลื่อนส าคัญ  
   5.1 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่   1  กําลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูงตอบโจทย์การพัฒนา

อุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน รวมถึง 
วัสดุและเคมีชีวภาพ  (เพ่ือยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน ) Circular Economy) 

  5.2 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่  4 การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยสมบูรณ์  
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3.1.2 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

1) จุดมุ่งเน้นนโยบาย 
จดุมุ่งเน้นนโยบายที่ (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่าและความยั่งยืน สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และ

อาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก  
จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มท่ีในการพ่ึงตนเอง มีคุณค่าและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (6) ประเทศไทยสามารถสร้างกําลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลาง

กําลังคนระดับสูงของอาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ 

เป้าประสงค์ของแผน 
เป้าประสงค์ของแผนที่ 1 คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์ของแผนที่ 2 เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต  
เป้าประสงค์ของแผนที่ 3 สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก      
 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม  
 3.1 แผนงานส าคัญ  
 F5 (S1P3) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความ
ยั่งยืน และเพ่ิมรายได้ของประเทศ  
 3.2 แผนงาน  
 P1 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) ใน 4 ด้าน (ด้านการแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว และพลังงาน วัสดุ และเคมี
ชีวภาพ) ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ  
 4)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม  
 4.1 แผนงานส าคัญ  
 F8 (S2P9) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม  
 4.2 แผนงาน  
 P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 P11 (S2) ขจัดความยากจน โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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 P12 (S2) เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้
และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น  
 P14 (S2) พัฒนาเมืองน่าอยู่ท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 P16 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็นสังคม
คาร์บอนต่ํา 

5)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ระดับขั้นแนวหน้า ที่
ก้าวหน้าล้ ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

5.1 แผนงานสําคัญ 
- ไม่มี  

5.2 แผนงาน 
- ไม่มี  

 
6)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม 

6.1 แผนงานส าคัญ 
 F10 (S4P22) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรทุกคน ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีจําเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ  
 F11 (S4P22) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
ทักษะสูงที่ตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
 6.2 แผนงาน 

  P21 (S4) พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอตาม
เป้ า หม ายยุ ทธ ศาสตร์ และกา ร พัฒนาแห่ ง อน าคต  ร วมถึ ง ส อด รั บ กั บป รั ชญาการ อุดมศึ กษา ไท ย ใหม่  
   P22 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และ
น วั ต ก ร  ต อ บ โ จ ท ย์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  
   P23 (S4) พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเลิศตามบทบาทการสร้างกําลังคน องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ 
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3.1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนระดับ 3 ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ใช้เป็นเป้าหมายใหญ่ในการดําเนินงานตามทิศทางและเป้าหมายระยะ 20 ปี เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงตาม พรบ.การจัดตั้ง มหาวิทยาลัย ดังนั้นในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565  จึงต้องดําเนินการภายใต้เป้าหมายและตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่กําหนดไว้  เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ มุ่ง
ไปสู่เป้าหมายเดียวกันตามที่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
เป้าหมาย 
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ  
1.  ด้านเศรษฐกิจ  
2.  ด้านสังคม  
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม  
4.  ด้านการศึกษา 
กลยุทธ์  
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และดําเนินโครงการ

ตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการ
ดําเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดด้วย  

2.บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิท ยาลัย (ภาครัฐ  ภาคเอกชน                
ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสําคัญ  

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น  
 
ตัวช้ีวัด  
1.1 มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
1.2 จํานวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิง

พ้ืนที่  
1.3 ร้อยละสะสมของจํานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดําเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับ

จํานวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่)  
1.4 จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ สะสม               

(แยกประเภทตามเป้าหมาย)  
1.5 จํานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏ ดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ  
1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนํา เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนา

ท้องถิ่นท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
1.7 จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา               
ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น  
1.10 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึก

รักษ์ท้องถิ่น  
1.12  จํ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ ประกอบการใหม่ ใน พ้ืนที่ บริ การของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ                        

ที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
1.13 อัตราการอพยพของประชากรวัยทํางานในท้องถิ่นลดลง 
โครงการหลัก 
1. โครงการจัดทําฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ             

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้พร้อมด้วย

คุณลักษณะ 4 ประการ)  
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 เป้าหมาย  
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของ            

ผู้ใช้บัณฑิต  
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์               

แต่ละช่วงวัยได้  
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ                

การเปลี่ยนแปลง  
 กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้ มีสมรรถนะเป็นเลิศ             

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

จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
3) มีงานทํา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  

4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ตัวช้ีวัด  
2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให้บัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
พระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21  

2.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา  
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2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี  

2.4 มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ที่เข้าสู่วิชาชีพ  

2.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสมรรถนะครู
ประจําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2.6 สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานในภูมิภาค 2.7 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพ
ครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น  

โครงการหลัก  
1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด  
2. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  
3. โครงการจัดทําคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
4. โครงการจัดทํา Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ  
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน

ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เป้าหมาย  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์

ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ

คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ              

ในระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ

พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ  
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทํางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสํานึกใน

การพัฒนาท้องถิ่น  
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 

21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิต ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา  
และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  

6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  
3.1 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ

การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ  
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา  
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                     

ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ  
3.5  อัตราการได้ งานทํา/ทํา งานตรงสาขา/ประกอบอาชีพ อิสระทั้ งตามภูมิ ลํ า เนาและ                        

นอกภูมิลําเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี  
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  
3.7 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน  
โครงการหลัก  
1.  โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
2.  โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้  
3.  โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
เป้าหมาย  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือ

ท้องถิ่นที่สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 

ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐ  
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่  
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน

กับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล             

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร               

ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด  
4.1 จํานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ  
4.2 อัตราส่วนจํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจํานวนผลงาน

ดังกล่าวที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
4.3 ผลการสํารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่สําคัญระดับชาติ/จังหวัด/

องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
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4.4 จํานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น  

4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก  
4.6 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ  
4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ  
4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล               

อย่างสม่ําเสมอ  
4.9 ผลสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
โครงการหลัก  
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  
2. โครงการ “ราชภัฏโพลล”์  
3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
5. โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย

อย่างต่อเนื่อง 
 
3.1.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563)  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563)ประกอบด้วย  
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์  18 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
เป้าประสงค์  
1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้  
2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น  
3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทุนทางวัฒนธรรม  
4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ทั้ง 4 

ประการ  
ตัวช้ีวัด  
1.1 ร้อยละสะสมของพ้ืนที่บริการที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย  
1.2 ร้อยละโครงการที่มีการพัฒนาหรือใช้แหล่งเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า จิตสํานึกรักษ์ถิ่น และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์  
1.3 ร้อยละการเพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่าย ของท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาจากมหาวิทยาลัย  
1.4 ร้อยละของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
1.5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  

 
 
 
 



 

21 
 

กลยุทธ์  
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และดําเนิน โครงการ

ตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลา (Timeline) 
ในการดําเนินการทุกข้ันตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย  

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) 
ในการดําเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสําคัญ  

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
เป้าประสงค์  
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต  
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ4 ประการ และมีความสามารถใน

การถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ  
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลง  
ตัวช้ีวัด  
2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

คุณลักษณะครูศรวรรษที่ 21 และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
2.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาภายใน 

ระยะเวลา 1ปี  
2.3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรผลิตครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย

พัฒนาครูมืออาชีพ (PLC) หรือ Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิต  
2.4 ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรผลิตครู ที่มีผลงานวิชาการ  
กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ  

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ  
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณ ความ

เป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทํา . 
มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย  

4. จัดทําแผนการดําเนินงานตาม ข้อ 1 – 3  โดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เป้าประสงค์  
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะคน

ไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ  
ตัวช้ีวัด  
3.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะศตวรรษท่ี 21 และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3.2 ร้อยละของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่มีผลงานวิชาการ มีประกาศนียบัตรทางวิชาการวิชาชีพหรือได้รับ

รางวัลด้านต่างๆ  
3.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร มีทักษะภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  
3.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาประเทศ  
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ  
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทํางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนา

ท้องถิ่น  
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําและ มีความเป็น
พลเมืองดี มีวินัย  

6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofile) อย่างเป็น
รูปธรรม โดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ (Timeline) ใน
การปฏิบัติอย่างชัดเจน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์  
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่สร้าง 

ความมั่นคงให้กับประเทศ  
2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและ

ความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน (SMART CRU)  
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ตัวช้ีวัด  
4.1 ร้อยละผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
4.2 ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)  
4.3 ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารมหาวิทยาลัย  
4.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ หรือสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย

และการพัฒนาประเทศ  
4.6 ร้อยละของการเพ่ิมรายได้ หรือลดรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีฐาน  
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพพัฒนา

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี  
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

พัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 

3.1.5 แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  
สํานักงานอธิการบดีได้จัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)  

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี รวมถึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตาม วิสัยทัศน์ของสํานักงานอธิการบดี 

ทั้งนี้แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ได้ผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ และ 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ปรัชญา  

“พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม” 

วิสัยทัศน์  

“เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ  

1. สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดย 

              ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี  
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง 

              ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
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เป้าประสงค์  

 1. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือมีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
4. เพ่ือแสดงถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักงานอธิการบดี  
5. เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะตามสายงานที่สนับสนุนการทํางานในภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ในอาชีพ  
6. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ   
               การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทําแนวปฏิบัติ 

               หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน  

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุน 

               การทํางานในภาพรวมเพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0  

2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือผลักดัน 

                การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัด  

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี  

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี  

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง  

2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง  

2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง  

2.4 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  

2.5 จํานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร  

2.6 ร้อยละความสําเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีเมื่อเทียบ 
               กับแผนการดําเนินงาน 
 
 
 



 

 
 
 

3.2 ผังความเชื่อมโยงแผนระดับที่ 3 ที่เกีย่วข้อง กบัแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ .2565  ส านักงานอธิกการบด ี
 

แผน
ระดับ 3 

นโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม  

พ .ศ . 2553 – 2570 

โปรแกรมที่ 3  
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างก าลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อการสร้างบัณฑิต 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต (Up-skill) และ การเพิ่มทักษะ (Re-skill) 

โปรแกรมที่ 13  
พัฒนานวัตกรรมส าหรับ
เศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรมโดยใช
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม  

โปรแกรมที่ 14  
ขจัดความยากจนแบบ

เบ็ดเสร็จและแม่นย าโดยใช
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม  

โปรแกรมที่ 15  
การพัฒนาเมืองนาอยูแ่ละ

การกระจายศูนยก์ลาง
ความเจริญโดยใช้

วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม 

โปรแกรมที่ 16  
ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 

       ยุทธศาสตร์ มรภ. 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 แผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ีพ .ศ . 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 แผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบด ีปีงบประมาณ 

2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
ของสํานักงานอธิการบด ี

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
ควบคู่กับการเสริมสร้างความ
สามัคคี และความสัมพันธ์อันดี

ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดบั 
 

 แผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ีพ .ศ . 2565 
ส านักงานอธิการบดี  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
ของสํานักงานอธิการบด ี

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
ควบคู่กับการเสริมสร้างความ
สามัคคี และความสัมพันธ์อันดี

ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดบั 



 

 
 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ.  2565  
ส านักงานอธิการบดี  

 
4.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา  

“พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม” 

 

วิสัยทัศน์  

“เ ป็ นศู น ย์ ก ล า งก าร ให้ บ ริ ก า รที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  เ พ่ื อตอบสนองน โ ยบายขอ งมหาวิ ท ยาลั ย  
           โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 

พันธกิจ  

1. สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดย 

              ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี  

2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง 

              ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 

เป้าประสงค์  

 1. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือมีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
4. เพ่ือแสดงถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักงานอธิการบดี  
5. เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะตามสายงานที่สนับสนุนการทํางานในภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ในอาชีพ  
6. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสํานักงาน
อธิการบดี  
 

2.ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี
ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 

เป้าประสงค์ 
 

1. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร โดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือมีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  
ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
4. เพ่ือแสดงถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักงานอธิการบดี  
 

5. เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะตามสายงานที่สนับสนุนการทํางานใน
ภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ในอาชีพ  
6. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถบูรณา
การการดําเนินงานร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ตัวช้ีวัด 
 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีต่อการ
บริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี  
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานอธิการบดี  
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ
สํานักงานอธิการบดี  

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา
ตนเอง  
2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการ
พัฒนาตนเอง  
2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาตนเอง  
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 2.4 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดี  
2.5 จํานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากร  
2.6 ร้อยละความสําเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี เมื่อเทียบกับแผนการ
ดําเนินงาน 

 

กลยุทธ์ 
 

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดีที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสํานักงาน
อธิการบดี รวมถึงการจัดทําแนวปฏิบัติ 

หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน  

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตาม
สายงานและที่สนับสนุนการทํางานในภาพรวมเพ่ือให้บุคลากรมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0  

2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีเพ่ือผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณา
การการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
หน่วยนับ 

Based 
Line 
2564 

เป้า 
หมาย 
2565 

 
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการดาํเนินงาน
และการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยเน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรสํานักงานอธิการบดตี่อ  
การบริหารจัดการของสํานักงาน 
อธิการบด ี

ร้อยละ 85.36 87.00 กลยุทธ ์
 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสํานักงาน
อธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน คุณภาพ
การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล 
แผนงาน/โครงการ  
 1.โครงการบริหารจดัการสํานักงานอธิการบด ี 
 2.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  และเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ 
บุคลากร 

ทุกกอง 

2. เพื่อมีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบด ี

คะแนน 4.72 4.74 ทุกกอง 

3 .เพื่ อ ให้มี ระบบการบริหารจัดการ 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 

1.3 ผลการประเมินการบริหารงาน 
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบด ี

คะแนน 4.26 4.30 ทุกกอง 

4. เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของ
สํานักงานอธิการบดี  
 

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการ  ต่อการให้บริการ ของ
สํานักงานอธิการบด ี

ร้อยละ 86.20 89.00 กลยุทธ ์
 1.2  พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของ 
สํานักงานอธิการบด ี รวมถึงการจดัทาแนวปฏิบัต ิ
หรือข้ันตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน  
แผนงาน/โครงการ 
 1.โครงการบริหารจัดการสํานักงานอธิการบด ี
 2.โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการ 
ของสํานักงานอธิการบด ี

ทุกกอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2    ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี  ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

Based 
Line 
2564 

เป้า 
หมาย 
2565 

 
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

5. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะตามสายงาน
ที่สนับสนุนการทํางานในภาพรวม  
มีความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
อาชีพ  
 

2.1   ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รับการ 
พัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 96.00 100 กลยุทธ ์
 2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ  ความรู ้ และ 
ความสามารถท้ังตามสายงานและที่สนับสนุน การ
ทํางานในภาพรวม  เพื่อให้บุคลากรมีความ พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 
แผนงาน/โครงการ 
 1.  โครงการพัฒนาบคุลากรระดบัมหาวิทยาลยั 
และระดับหน่วยงาน 
 2.  โครงการอบรมหรือพัฒนาทักษะในการ 
ปฏิบัติงานท้ังภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

ทุกกอง 

2.2   ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนา 
ตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 96.00 100 แผนงาน/โครงการ 
 1.  โครงการ อบรมหรือพัฒนาทกัษะในการ 
ปฏิบัติงาน  (งบประมาณพัฒนาบคุลากร) 

ทุกกอง 

2.3   ร้อยละของการเผยแพร่องคค์วามรู ้
จากการพัฒนาตนเองตามแผนการ พัฒนา
ตนเอง 

ร้อยละ 44.00 50.00 แผนงาน/โครงการ 
 1.  โครงการพัฒนาบคุลากรระดบัมหาวิทยาลยั 
และระดับหน่วยงาน 
 2.  กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนา 
ตนเอง (ดําเนินการภายในกอง) 

ทุกกอง 

2.4   จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู ้
และความสามารถบุคลากรสํานักงาน 
อธิการบด ี

โครงการ 5 5 แผนงาน/โครงการ 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบด ี
 2. โครงการจัดการความรู ้(Knowledge 
Management) 

กอง 
บริหารงาน 

บุคคล 



 

 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

Based 
Line 
2564 

เป้า 
หมาย 
2565 

 
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

6. เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการการ
ดํ า เ นิ น ง า น ร่ ว ม กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.5  จํานวนโครงการเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากร 

โครงการ 1 1 กลยุทธ ์
 2.2  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุก 
ระดับในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี เพื่อผลักดัน 
การสร้างความร่วมมือและบูรณาการ 
การดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรปูธรรม  
แผนงาน/โครงการ 
 1.  โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรสังกัด 
สํานักงานอธิการบด ี

ทุกกอง 
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4.3 สรุปงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และแหล่งเงิน  
งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนด ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดิน 8 โครงการ จํานวน 2,797,600 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 4.33 จําแนกเป็น 1.1) งบยุทธศาสตร์ มรภ. จํานวน  2,500,000 บาท 1.2) ตามพันธกิจ จํานวน  297,600 บาท 2) งบประมาณเงินรายได้ 26 โครงการ  
จํานวน 60,157,740 บาท คิดเป็นร้อย 93.07 3) งบประมาณอ่ืนๆ  6 โครงการ จํานวน 1,680,294 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ จ านวนเงิน 
64,635,634  บาท 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี 
ได้ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จํานวน 63,390,234 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.43 มีจํานวน 36  โครงการจําแนกเป็น 1.1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 โครงการ  1.2) โครงการตามพันธกิจ 35 โครงการ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี  ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี  และความสัมพันธ์
อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 4,245,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.57  มีจํานวน 4  โครงการ จําแนกเป็น 1.1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 โครงการ  1.2) โครงการตามพันธกิจ 3 โครงการ 

                      แผนภาพแสดงสรุปงบประมาณ จ าแนกตามแหล่งเงิน    แผนภาพแสดงสรุปโครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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4 

ยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี 
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4.33 % 

93.07 % 

2.60 % 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ งบประมาณอื่นๆ 



 

 

 

4.4 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี /แหล่งเงิน/ไตรมาส/หน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2565 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบอื่น รวม 

ร้อย
ละ 

แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

โค
รง

กา
ร งบ

ยุทธศาสตร์ โค
รง

กา
ร ตาม 

พันธกิจ โค
รง

กา
ร 

จํานวนเงิน 

โค
รง

กา
ร 

จํานวนเงิน 

โค
รง

กา
ร 

จํานวนเงิน 
ไตรมาสที่ 1 

ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 2 

ร้อย
ละ 

ไตรมาสที่ 3 
ร้อย
ละ 

ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี 

1.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของสานักงานอธิการบดีที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล 

1 2,000,000 5 197,600 22 56,112,340 6 1,680,294 34 59,990,234 92.81 13,327,877 85.12 12,913,265 92.02 18,586,507 96.99 15,162,585 96.08 

1.2  พัฒนารูปแบบการให้บริการใน
ภาพรวมของสานักงานอธิการบดี  
รวมถึงการจัดทาแนวปฏิบัติหรือ
ข้ันตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 

- - 1 100,000 1 300,000 - - 2 400,000 0.62 150,000 0.96 100,000 0.71 100,000 0.52 50,000 0.32 

รวม 1 2,000,000 6 297,600 23 56,412,340 6 1,680,294 36 60,390,234 93.43 13,477,877 86.08 13,013,265 92.73 18,686,507 97.51 15,212,585 96.39 

2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงานอธิการบดีควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ  
ความรู้  และความสามารถทั้งตามสาย
งานและที่สนับสนุนการทางานใน
ภาพรวม  เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย  4.0 

1 500,000 - - 1 70,400 - - 2 570,400 0.88 250000 1.60 250,000 1.78 26,400 0.14 44,000 0.28 

2.2  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรทุกระดับในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี  เพื่อผลักดันการ สร้าง
ความร่วมมือและบูรณาการการดาเนิน
งานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

- - - - 2 3,675,000 - - 2 3,675,000 5.69 1,930,000 12.33 770,000 5.49 450,000 2.35 525,000 3.33 

รวม 1 500,000 - - 3 3,745,400 - - 4 4,245,400 6.57 2,180,000 13.92 1,020,000 7.27 476,400 2.49 569,000 3.61 

รวมท้ังสิ้น 2 2,500,000 6.0 297,600 26 60,157,740 6 1,680,294 40 64,635,634 100 15,657,877 100 14,033,265 100 19,162,907 100 15,781,585 100 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

สํานักงานอธกิารบด ีฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

และการให้บรกิารของสํานกังานอธกิารบดี 
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4.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
กลยุทธ์     1.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด     1.1  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี 
              1.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
              1.3  ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 
              1.4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ต่อการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
อื่นๆ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบ
ยุทธศาสตร์ 

ตาม 
พันธกิจ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

1. กองกลาง - 44,000 26,963,300 - 27,007,300 45.02 6,756,800 7,167,500 6,876,500 6,206,500  

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมและอ านวยการจัดการเรียนรู้ - - 24,100,000 - 24,100,000 40.17 6,025,000 6,025,000 6,025,000 6,025,000 กองกลาง 

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย - - 9,600,000 - 9,600,000 16.00 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างทําความสะอาด - - 14,500,000 - 14,500,000 24.17 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 ส่วนกลาง 

โครงการท่ี 2 ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม - - 300,000 - 300,000 0.50 150,000 - - 150,000 กองกลาง 

กิจกรรมที่ 1 งานมุทิตาจิต - - 150,000 - 150,000 0.25 150,000 - - - ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 2 งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย - - 100,000 - 100,000 0.17 - - - 100,000 ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 3 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร 

- - 50,000 - 50,000 0.08 - - - 50,000 ส่วนกลาง 

โครงการท่ี 3 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา - - 25,000 - 25,000 0.04 - 25,000 - - ส านักงานอธิการบดี 

กิจกรรมที่ 1 ระบบประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี - - 25,000 - 25,000 0.04 - 25,000 - - ส่วนกลาง 

โครงการท่ี 4 บริหารจัดการงานสารบรรณ งานเลขา งานประชุม - - 158,700 - 158,700 0.26 58,200 34,500 34,500 31,500 งานสารบรณ 

กิจกรรมที่ 1  ดําเนินการบริหารจัดการของงานสารบรรณ งานเลขา งานประชุม   158,700 - 158,700 0.26 58,200 34,500 34,500 31,500  

โครงการท่ี 5 บริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี - 44,000 - - 44,000 0.07 44,000 - - - งานอาคารสถานท่ี 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
อื่นๆ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบ
ยุทธศาสตร์ 

ตาม 
พันธกิจ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการงานอาคารสถานที่  44,000 - - 44,000 0.07 44,000 - - -  

โครงการท่ี 6 บริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี - - 129,600 - 129,600 0.22 129,600 - - - งานอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ - - 129,600 - 129,600 0.22 129,600 - - -  

โครงการท่ี 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สนับสนุนการ
บริหารจัดการ(ภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความสะดวก) 

- - 2,000,000 - 2,000,000 3.33 300,000 900,000 800,000 - งานอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ของส่วนกลาง - - 2,000,000 - 2,000,000 3.33 300,000 900,000 800,000  ส่วนกลาง 

โครงการท่ี 8 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ - - 200,000 - 200,000 0.33 35,000 148,000 17,000 - งานประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ - - 38,000 - 38,000 0.06 30,000 8,000 - -  

กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย - - 162,000 - 162,000 0.27 5,000 140,000 17,000 -  

โครงการท่ี 9 การบริหารจัดการงานยานพาหนะ - - 50,000 - 50,000 0.08 15,000 35,000 - - งานยานพาหนะ 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการงานยานพาหนะ - - 50,000 - 50,000 0.08 15,000 35,000 - -  

2. กองคลัง - 38,400 15,366,000 - 15,404,400 25.68 2,008,465 472,245 7,061,845 5,861,845  

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมและอ านวยการจัดการเรียนรู้ - - 12,790,000 - 12,790,000 21.32 197,500 197,500 6,797,500 5,597,500 กองคลัง 

กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค - - 12,790,000 - 12,790,000 21.32 197,500 197,500 6,797,500 5,597,500 ส่วนกลาง 

โครงการท่ี 2  โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย - - 2,500,000 - 2,500,000 4.17 1,749,900 250,300 249,900 249,900 กองคลัง 

กิจกรรมที่ 1 เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการมหาวิทยาลัย - - 1,500,000 - 1,500,000 2.50 1,500,000 - - - ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 2 ค่าบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์ - - 1,000,000 - 1,000,000 1.67 249,900 250,300 249,900 249,900 ส่วนกลาง 

โครงการท่ี 3 การบริหารจัดการงานกองคลัง - 38,400 - - 38,400 0.06 38,400 - - - กองคลัง 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานการบริหารจัดการของกองคลัง - 38,400 - - 38,400 0.06 38,400 - - -  

โครงการท่ี 4 การบริหารจัดการงานกองคลัง - - 76,000 - 76,000 0.13 22,665 24,445 14,445 14,445 กองคลัง 

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการงานทั่วไป - - 76,000 - 76,000 0.13 22,665 24,445 14,445 14,445  

3. กองนโยบายและแผน - 38,400 428,000 - 466,400 0.78 204,520 86,320 117,920 57,640  

โครงการท่ี 1 การบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน - 38,400 - - 38,400 0.06 20,000 18,400 - - กองนโยบายและแผน 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาวัสดุและบริหารจัดการกองนโยบายและแผน - 38,400 - - 38,400 0.06 20,000 18,400 - -  

โครงการท่ี 2 การบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน - - 49,000 - 49,000 0.08 30,520 7,920 7,920 2,640 กองนโยบายและแผน 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
อื่นๆ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบ
ยุทธศาสตร์ 

ตาม 
พันธกิจ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมด้านแผนงาน งบประมาณ และงานที่ได้รับมอบหมาย - - 26,400 - 26,400 0.04 7,920 7,920 7,920 2,640  

กิจกรรมที่ 2 การจัดหาครุภัณฑ์ - - 22,600 - 22,600 0.04 22,600 - - -  

โครงการท่ี 3  โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย - - 25,000 - 25,000 0.04 - 5,000 10,000 10,000 กองนโยบายและแผน 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี - - 25,000 - 25,000 0.04 - 5,000 10,000 10,000 ส่วนกลาง 

โครงการท่ี 4 การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ - - 54,000 - 54,000 0.09 54,000 - - - วิเทศสัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ - - 54,000  54,000 0.09 54,000 - - -  

โครงการท่ี 5  ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่น - - 300,000 - 300,000 0.50 100,000 55,000 100,000 45,000 วิเทศสัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ 1 งบเจรจาธุรกิจ - - 150,000 - 150,000 0.25 50,000 5,000 50,000 45,000 ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 2 ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหน่วยงาน - - 150,000 - 150,000 0.25 50,000 50,000 50,000 - ส่วนกลาง 

3. กองบริหารงานบุคคล - 38,400 6,528,100 - 6,566,500 10.95 1,691,500 1,625,000 1,625,000 1,625,000  

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมและอ านวยการจัดการเรียนรู้ - - 6,500,000 - 6,500,000 10.84 1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 กองบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ 1 ค่าปฏิบัติราชการภาคนอกเวลา - - 6,000,000 - 6,000,000 10.00 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 2 ค่าธุรการตํารวจสายตรวจและค่าธุรการนักศึกษา - - 500,000 - 500,000 0.83 125,000 125,000 125,000 125,000 ส่วนกลาง 

โครงการท่ี 2 การบริหารจัดการงานกองบริหารงานบุคคล - 38,400 - - 38,400 0.06 38,400 - - - กองบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการงานของกองบริหารงานบุคคล - 38,400 - - 38,400 0.06 38,400 - - -  

โครงการท่ี 3  บริหารจัดการงานของกองบริหารงานบุคคล - - 28,100 - 28,100 0.05 28,100 - - - กองบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาวัสดุสํานักงาน - - 28,100 - 28,100 0.05 28,100 - - -  

4. กองพัฒนานักศึกษา 2,000,000 38,400 6,771,640 4,365,934 13,175,974 
      

17.49  
3,041,192 4,922,280 3,196,142 2,016,360  

โครงการท่ี 1 พัฒนาส านักงานสภานักศึกษาและส านักงานองค์การนักศึกษา - - - 816,404 816,404 1.36 321,202 87,000 321,202 87,000 กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 บริหารกิจกรรมนักศึกษา(สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา) - - - 198,000 198,000 0.33 49,500 49,500 49,500 49,500  

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ - - - 468,404 468,404 0.78 234,202  234,202 -  

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษา - - - 150,000 150,000 0.25 37,500 37,500 37,500 37,500  

โครงการท่ี 2 การบริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา - 38,400 - - 38,400 0.06 38,400 - - - กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานการบริหารจัดการของหน่วยงาน - 38,400 - - 38,400 0.06 38,400 - - -  
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
อื่นๆ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบ
ยุทธศาสตร์ 

ตาม 
พันธกิจ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

โครงการท่ี 3 การบริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา - - 153,800 - 153,800 0.26 48,600 38,600 48,000 18,600 กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงาน - - 119,400 - 119,400 0.20 40,000 30,000 39,400 10,000  

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา - - 34,400 - 34,400 0.06 8,600 8,600 8,600 8,600  

โครงการท่ี 4 ประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

- - 1,350,000 - 1,350,000 2.25 540,000 360,000 270,000 180,000 กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 จัดบริการสวัสดิการให้มีการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  1,350,000  1,350,000 2.25 540,000 360,000 270,000 180,000  

โครงการท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา เพื่อสุขภาพแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- - 4,077,840 - 4,077,840 6.80 1,095,000 1,756,000 1,101,840 125,000 กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ค่าบํารุงสมาชิกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ.2565   25,000  25,000 0.04    25,000  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมการให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

  856,000  856,000 1.43 200,000 356,000 300,000   

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริการ   500,000  500,000 0.83 100,000 200,000 200,000   

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อการบริการ   995,000  995,000 1.66 495,000 300,000 200,000   

กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆทั้งภายในภายนอก   1,701,840  1,701,840 2.84 300,000 900,000 401,840 100,000  

โครงการท่ี 6 สร้างอัตลักษณ์บันฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน 

2,000,000 - - - 2,000,000 3.33 38,400 397,200 681,000 883,400 กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตวิศวกรสังคม 38,400    38,400 0.06 38,400     

กิจกรรมที่ 2 วิศวกรสังคมรวบรวมข้อมูล 267,200    267,200 0.45  267,200    

กิจกรรมที่ 3 วิศวกรสังคมบรูณาการความรู้ 130,000    130,000 0.22  130,000    

กิจกรรมที่ 4 วิศวกรลงพื้นที่ 681,000    681,000 1.14   681,000   

กิจกรรมที่ 5 วิศวกรสังคมสร้างนวัตกรรม 883,400    883,400 1.47    883,400  

โครงการท่ี 7 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน - - - 69,000 69,000 0.12 45,000 24,000 - - กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะการเป็นผู้นํา นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564    45,000 45,000 0.08 45,000     

กิจกรรมที่ 2 การประกวดดาว-เดือน ประจําปีการศึกษา 2564 "กุลบุตร กุลธิดา 
แสงดาว แสงเดือน" 

   24,000 24,000 0.04  24,000    

โครงการท่ี 8 กีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ - - - 158,400 158,400 0.26 - 126,400 32,000 - กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 CRU 40 Km. Run    32,000 32,000 0.05   32,000   

37 



 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
อื่นๆ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบ
ยุทธศาสตร์ 

ตาม 
พันธกิจ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 2 กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีการศึกษา 
2564  
“เทาเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 20” 

   126,400 126,400 0.21  126,400    

โครงการท่ี 9 บ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - - - 107,000 107,000 0.18 107,000 - - - กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2020) ปีการศึกษา 
2564 

   107,000 107,000 0.18 107,000     

โครงการท่ี 10 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - - - 289,200 289,200 0.48 50,000 230,500 8,700 - กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ) ประจําปีการศึกษา 
2564 

   50,000 50,000 0.08 50,000     

กิจกรรมที่ 2 เลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา ปกีารศึกษา 2565    8,700 8,700 0.01   8,700   

กิจกรรมที่ 3 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2564 

   230,500 230,500 0.38  230,500    

โครงการท่ี 11 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม - - - 240,290 240,290 0.40 155,190 - - 85,100 กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2564    155,190 155,190 0.26 155,190     

กิจกรรมที่ 2 พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจําปี 2565    85,100 85,100 0.14    85,100  

โครงการท่ี 12 บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา - - 1,190,000 - 1,190,000 1.98 202,500 512,500 442,500 32,500 กองพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา   1,190,000  1,190,000 1.98 202,500 512,500 442,500 32,500  

6. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - 55,300 - 55,300 0.09 25,300 30,000 - - 
ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

โครงการท่ี 1 การบริหารจัดการงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - 55,300 - 55,300 0.09 25,300 30,000 - -  

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานการบริหารจัดการของหน่วยงาน - - 55,300 - 55,300 0.09 25,300 30,000 - -  

รวมงบประมาณ 2,000,000 197,600 56,112,340 1,680,294 59,990,234 100 13,327,877 12,913,265 18,586,507 15,162,585  
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ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
กลยุทธ์      1.2  พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดท าแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด      1.4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ต่อการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
อื่นๆ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบ
ยุทธศาสตร์ 

ตาม 
พันธกิจ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

1. กองกลาง - 100,000 300,000 - 400,000 100 150,000 100,000 100,000 50,000  

โครงการท่ี 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  100,000  - 100,000 25.00 100,000 - - - งานประชาสัมพันธ์ 

  กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  100,000  - 100,000 25.00 100,000 - - -  

โครงการท่ี 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก - - 300,000 - 300,000 75.00 50,000 100,000 100,000 50,000 งานประชาสัมพันธ์ 

  กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก - - 300,000 - 300,000 75.00 50,000 100,000 100,000 50,000 ส่วนกลาง 

รวมงบประมาณ - 100,000 300,000 - 400,000 100 150,000 100,000 100,000 50,000  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี  ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง  
บุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์       2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ  ความรู้  และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุนการท างานในภาพรวม  เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย   4.0 
ตัวช้ีวัด       2.1  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 

2.2  ร้อยละของรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 
2.3  ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 
2.4  จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ  ความรู้  และความสามารถบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
อื่นๆ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบ
ยุทธศาสตร์ 

ตาม 
พันธกิจ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

1. กองกลาง - - 70,400 - 70,400 12.34 - - 26,400 44,000  

โครงการท่ี 1 บริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี - - 70,400 - 70,400 12.34 - - 26,400 44,000 งานอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความรู้ และพัฒนาบุคลากร - - 70,400 - 70,400 12.34 - - 26,400 44,000  

2. กองบริหารงานบุคคล 500,000 - - - 500,000 87.66 250,000 250,000 - -  

โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง 500,000 - - - 500,000 87.66 250,000 250,000 - - กองบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ 1  โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง 500,000 - - - 500,000 87.66 250,000 250,000 - -  

รวมงบประมาณ 500,000 - 70,400 - 570,400 100 250,000 250,000 26,400 44,000  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี  ควบคู่กับการเสริมสร้างความส ามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์       2.2  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัด      2.5  จํานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
               2.6  รอ้ยละความสําเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทศิทางการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี  เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
อื่นๆ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบ
ยุทธศาสตร์ 

ตาม 
พันธกิจ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 

1. กองกลาง - - 25,000 - 25,000 0.68 10,000 10,000 - 5,000  

โครงการท่ี 1  โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย - - 25,000 - 25,000 0.68 10,000 10,000 - 5,000 กองกลาง 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมบุคลากรประจําปี - - 25,000 - 25,000 0.68 10,000 10,000 - 5,000 ส่วนกลาง 

2. กองบริหารงานบุคคล - - 3,650,000 - 3,650,000 99.32 1,920,000 760,000 450,000 520,000  

โครงการท่ี 1 พัฒนาบุคลากรส่วนกลางของมหาวิทยาลัย - - 3,650,000 - 3,650,000 99.32 1,920,000 760,000 450,000 520,000 กองบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ 1 งบพัฒนาบุคลากรส่วนกลาง - - 1,000,000 - 1,000,000 27.21 470,000 210,000 200,000 120,000 ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 2 งานกีฬาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก - - 500,000 - 500,000 13.61 250,000 250,000 - - ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 3 งบพัฒนาบุคลากรตามโครงการความร่วมมือ - - 1,000,000 - 1,000,000 27.21 200,000 300,000 250,000 250,000 ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 4 งบสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร - - 1,000,000 - 1,000,000 27.21 1,000,000 - - - ส่วนกลาง 

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ - - 150,000 - 150,000 4.08 - - - 150,000 ส่วนกลาง 

รวมงบประมาณ - - 3,675,000 - 3,675,000 100 1,930,000 770,000 450,000 525,000  
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ส่วนที ่5 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม สู่การปฏิบัติ จะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกหน่วยงานภายในสังกัด ที่จะมุ่งมั่นดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2565 โดยการดําเนินงานโครงการสําคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างมีส่วนร่วมและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จึงกําหนดแนวทางที่สําคัญในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ในการดําเนินงานยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนด
แผนงาน/ โครงการ กิจกรรมหลักที่จะนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก 

2) ผู้บริหารหน่วยงานสํานักงานอธิการบดีต้องให้ความสําคัญในการใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นกรอบแนวทางในการบริหารการดําเนินพันธกิจ
ของทุกหน่วยงาน 

3) ผู้บริหารดําเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ  
มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนงาน/โครงการ อย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการจัดสัมมนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนและ
ประเมินผล เพ่ือสร้างกลไก นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดทําและประเมินผลแผน ให้เกิดประโยนชน์
สูงสุด 

 

5.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
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5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

1) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี เป็นรายไตรมาส 

 2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี เป็นรายไตรมาส 

3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เป็นรายไตรมาส 

4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล 

1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน เป็นรายไตร
มาส 

2) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผล แห่งชาติ 
(eMENSCR) ทุกโครงการทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ เป็นรายไตรมาส ภายใน 30 วัน นับจากวัน สิ้นสุดไตรมาส ตาม
ปีงบประมาณ 

3) กองนโยบายและแผนจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมบริหารสํานักงานอธิการบดี เป็นราย
ไตรมาส 

4) กองนโยบายและแผนจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  
เป็นรายไตรมาส 
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ภาคผนวก 
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ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ข. ค าอธิบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี  

 

ตัวช้ีวัด 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี  

1) ค าอธิบาย 

    สํานักงานอธิการบดี เล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สํานักงาน
อธิการบดี นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ ยังมุ่งเน้นการจัด สิ่งสนับสนุน  
การปฏิบัติงาน การให้บริการ ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ  
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

    ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสํานักงาน อธิการบดี 
(ประเมินออนไลน์) 

3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

     (ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี = 

     (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละความพึงพอใจของทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (6หน่วยงาน) 
 6 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ ตํ่ากว่า 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 มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 
          (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทําการเทียบบญัญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ตัวช้ีวัด 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

1) ค าอธิบาย 

   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กําหนด  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงาน สนับสนุนมี
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพในเชิงประจักษ์ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ ภายในได้อยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ระดับสถาบัน และ เอกลักษณ์ของสถาบัน 
เกณฑ์ข้อที่ 7 การกํากับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันมีการดําเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เล็งเห็นความส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อน 
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกระดับ  
ทุกหน่วยงาน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณภาพในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในอย่างต่อเนื่อง 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนปีล่าสุด 

3) เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

คะแนน 1.00 - 1.50 1.51- 2.50   2.51- 3.50 3.51 - 4.50 4.51 - 5.00 

 

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม  (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 
2560) 
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ตัวช้ีวัด 1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  

1) ค าอธิบาย 

   สํานักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน และยกระดับ
คุณภาพการบริการของสํานักงาน โดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีทุกคนร่วมกันกําหนดนโยบาย รูปแบบการดําเนินงานที่ชัดเจนบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติงาน  
อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดีต่อไป 

  ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีจึงประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่มีต่อการบริหาร
จัดการของสํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  
และ 2) ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้อํานวยการ) 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

   2.1 ระดับคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหาร สํานักงาน
อธิการบดี (ประเมินออนไลน์) 

   2.2 ระดับคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตนเอง (ผู้อํานวยการ) (ประเมิน
ออนไลน์) 

3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

       (ค่าเฉลี่ย) คะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  
=คะแนนความคิดเห็นต่อผู้บริหารหน่วยงานตนเอง + คะแนนความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 

2 
4) เกณฑ์การประเมิน* 

เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

คะแนน 1.00 - 1.50 1.51- 2.50   2.51- 3.50 3.51 - 4.50 4.51 - 5.00 

 

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
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ตัวช้ีวัด 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี  

1) ค าอธิบาย 

    สํานักงานอธิการบดีมุ่งมั่นในการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่าง มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้
ในแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีพันธกิจหลักในการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ รวมถึงบุคลากรภายนอก ดังนั้น จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกประเภทเพ่ือเป็นข้อมูลสําคัญของสํานักงานอธิการบดีในการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภทได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

              ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี 

3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

              (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักงานอธิการบดี = 

              ผลรวมของร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักงานอธิการบดี (6หน่วยงาน) 
        6 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ ตํ่ากว่า 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 มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  ควบคู่กับการเสริมสร้าง 
                              ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 

ตัวช้ีวัด 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง  

1) ค าอธิบาย 

  บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จึงเป็นสิ่งสําคัญ 
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผู้อํานวยการเป็นผู้ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ซึ่งการพัฒนา
บุคลากรจะส่งผลต่อคุณภาพการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะ หรือความรู้ด้านต่างๆ 
ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณก็ได้ ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นหัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู่หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาที่สังกัด 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

   2.1 แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล  
   2.2 จํานวนบุคลากรสํานักงานอธิการบดีทั้งหมด (ปีงบประมาณ)  
   2.3 จํานวนบุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่ได้รับการอบรมและพัฒนา (ปีงบประมาณ) 
        (หัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเอง) 
 
3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

    รอ้ยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา = (จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา X 100)  
                                                                  จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ ตํ่ากว่า 30 31-50 51-70 71-90 91-100 

 

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง  

1) ค าอธิบาย 

   รายงายผลการพัฒนาตนเอง เป็นการดําเนินงานสืบเนื่องจากการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 
ตามแผนการพัฒนาตนเอง โดยจะประเมินเฉพาะการอบรมที่ใช้งบประมาณการพัฒนาตนเองรายบุคคล ซึ่งเมื่อสิ้นสุด
การอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกคนที่ใช้งบประมาณดังกล่าวจะต้องนําส่งรายงานผลการอบรมที่ได้จากการพัฒนา
ตนเอง รายละเอียดควรประกอบด้วย หัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาตนเอง (หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา) หน่วยงานที่จัดอบรม ะยะเวลาที่เข้าอบรมความรู้ที่ได้รับและการนําไปใช้ประโยชน์  
โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขปตามแบบฟอร์มที่กําหนดโดย กองบริหารงานบุคคล 

   ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวจะต้องนําส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพัฒนา
ตนเองในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และในกรณีที่ เป็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน (โดยใช้งบประมาณพัฒนา
ตนเองรายบุคคล) ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจะต้องนําส่งรายงานผลเป็นรายบุคคลไป 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

    รายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง (จัดส่งให้กับผู้อํานวยการ 1 ชุด  
และกองบริหารงานบุคคล 1 ชุด) 

3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

              ร้อยละรายงานผลการพัฒนาตนเองๆ =       จํานวนรายงานผลการพัฒนาตนเอง X 100  
                                                       จํานวนบุคลากรที่ใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคลทั้งหมด 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ ตํ่ากว่า 30 31-50 51-70 71-90 91-100 

 

*ที่มา : อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
          (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทําการเทียบบญัญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
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ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 

1) ค าอธิบาย 

     การเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเอง เป็นการดําเนินงานสืบเนื่องจากการอบรมและพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเอง โดยจะประเมินเฉพาะการอบรมที่ใช้งบประมาณการพัฒนาตนเองรายบุคคล  
ซึ่งตามเกณฑ์ปกตินั้นเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกคนที่ใช้งบประมาณดังกล่าวจะต้องนําส่งรายงานผล
การอบรมที่ได้จากพัฒนาตนเอง แต่ทุกหน่วยงานควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ องค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
ดังกล่าวให้กับบุคลากรท่านอ่ืนๆ ทั้งในกอง และหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยสรุปรายละเอียดพอ
สังเขปเป็นเอกสาร 1 - 2 หน้า หรือตามความเหมาะสม 

    ทั้งนี้ เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ฉบับดังกล่าวจะต้องนําส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลเพ่ือเป็นหลักฐาน
ประกอบการพัฒนาตนเองในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และในกรณีที่เป็นการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาดูงาน (โดยใช้
งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคล) ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจะต้องเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายบุคคลไป 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

              เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง (จัดส่งให้กับผู้อํานวยการ  
1 ชุด และกองบริหารงานบุคคล 1 ชุด) 

3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

              ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ =          จํานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ X 100  
                                                       จํานวนบุคลากรที่ใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคลทั้งหมด 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ น้อยกว่า 20 

 

20-29 30-39 40-49 มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 50 

 

*ที่มา: อ้างอิงตามค่าเป้าหมาย เมื่อสิน้สุดแผนกลยุทธ์สาํนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 
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ตัวช้ีวัด 2.4 จํานวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  

1) ค าอธิบาย 

    การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี  
เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนการดําเนินงานของอธิการบดี และคณะผู้บริการซึ่งโครงการพัฒนา
ทักษะความรู้ และความสามารถบุคลากรต้องเป็นลักษณะโครงการที่ดําเนินการโดยส่วนกลางที่เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยหัวข้อการพัฒนาอาจเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
กระบวนการดําเนินงานร่วมกันประเด็นที่น่าสนใจ หรือสอดคล้องกับหัวข้อการจัดการความรู้ของสํานักงานอธิการบดี 
ในแต่ละปีงบประมาณ 

    ทั้งนี้ หากบุคลากรในสังกัดคณะหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  
การพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือผู้อํานวยการหน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพโครงการ 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

              ผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ) 

3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

               นับจํานวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
ที่ดําเนินการตามจริง 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

ผลงาน น้อยกว่า 1 2 3 4 5 

*ที่มา: ตามมติของคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในคราวประชมุครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 
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ตัวช้ีวัด 2.5 จํานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร  

1) ค าอธิบาย 

   สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน 
คือ กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ สํานักงาน  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงาน
อธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรยังต้องให้ความสําคัญ
กับการสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรควบคู่กันไป ดังนั้น จึ งต้องมีการจัดโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยอาจเป็นโครงการอบรมการแข่งขันกีฬา  
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากร แต่ละหน่วยงาน  
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

    ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับโครงการในตัวชี้วัด 2.3 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

    โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ) 

3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

   นับจํานวนโครงการที่ดําเนินการตามจริง 

4) เกณฑ์การประเมิน* 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

โครงการ 1 2 3 4 5 

 

*ที่มา: ตามมติของคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
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ตัวช้ีวัด 2.6 ร้อยละความสําเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน ของสํานักงานอธิการบดี 
                เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

1) ค าอธิบาย 

สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ 
กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจํานวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการประชุมบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  
เพ่ือถ่ายทอดและกําหนดทิศทางการดําเนินงานร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การประชุมบุคลากรสํานักงานอธิการบดีเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีและบุคลากร รวมถึงบุคลากรในแต่ละหน่วยงานได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน แนวทางการดําเนินงานร่วมกัน 
เนื่องจากการติดต่อสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในหน่วยงาน เป็นปัจจัยสําคัญในการยกระดับ  
การดําเนินงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ จํานวนการจัดประชุมจะกําหนดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การดําเนินงานของสํานักงาน 
อธิการบดีในแต่ละปี ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีกําหนดให้จัดการประชุม จํานวน 1 ครั้ง
เพ่ือเป็นการทดสอบรูปแบบการจัดประชุมและในปี 2562 - 2565 กําหนดให้จัดการประชุมในลักษณะของการเผยแพร่
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง โดยอาจเป็นการประชุม
ประจําภาคการศึกษา การประชุมชี้แจงนโยบาย (ต้นปีงบประมาณ) การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด
ปีงบประมาณ) หรือการประชุมชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี เป็นต้น 

2) ข้อมูลที่ติดตาม 

   2.1 หลักฐานแสดงการจัดประชุมบุคลากรตามแผนการดําเนินงาน เช่น เอกสารประกอบการประชุม รูปถ่าย 
หรือรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น 

   2.2 จํานวนบุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน  

   2.3 จํานวนบุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมการประชุม 

3) การค านวณผลการด าเนนิงาน 

  3.1 ร้อยละการจัดประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน 
= จํานวนการประชุมทีม่ีวัตถุประสงค์เผยแพร่นโยบายและและทิศทางการดําเนินงานท่ีจัดขึ้นในปีงบประมาณ X 100  

                     จํานวนการประชุมฯ ตามแผนการดําเนินงาน 
 

  3.2 ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน 

           จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ =    จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการปรชุมฯ X 100 
                                                        จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการปรชุมฯ ตามแผนการดําเนินงาน 
 

  3.3 ร้อยละความสําเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 

                            = ร้อยละการจัดประชุมฯ + ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ 
          2  
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4) เกณฑ์การประเมิน* 
เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ ตํ่ากว่า 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 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
        (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ ์2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






