คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้ สอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก รบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย และการบริ ห ารงบประมาณเป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งมี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามนโยบายได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมจึ ง จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. 2565
ให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิรูปประเทศ และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นามหาวิทยาลัย
เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2565 ของหน่ ว ยงาน และหวังเป็น อย่างยิ่ งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กันยายน 2564

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และแผนระดับ 3
ที่เกี่ยวข้อง คือ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิต
ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้กาหนดแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 324 โครงการ จาแนกประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 42 โครงการ จาแนกประเภทเป็นโครงการยุทธศาสตร์
จานวน 33 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จานวน 9 โครงการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาครู จ านวน 27 โครงการ จ าแนกประเภทเป็ น โครงการ
ยุทธศาสตร์ จานวน 21 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จานวน 6 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จานวน 123 โครงการ จาแนกประเภทเป็นโครงการ
ยุทธศาสตร์ จานวน 51 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จานวน 72 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จานวน 128 โครงการ จาแนกประเภทเป็นโครงการ
ยุทธศาสตร์ จานวน 22 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จานวน 106 โครงการ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 4 โครงการ จาแนกประเภทเป็นโครงการยุทธศาสตร์ จานวน 0 โครงการ และ
โครงการตามพันธกิจ จานวน 4 โครงการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
จานวน
ร้อยละ
1. การพัฒนาท้องถิ่น
42
12.96
2. การผลิตและพัฒนาครู
27
8.33
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
123
37.96
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
128
39.51
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
4
1.23
รวม
324
100.00

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ก

งบประมาณ
จานวน (บาท)
20,017,635
21,777,925
178,844,560
97,257,424
300,806,600
618,704,144

ร้อยละ
3.24
3.52
28.91
15.72
48.62
100.00

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบที่จะดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 จานวน 40 ตัวชี้วัด มีดงั ต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาท้องถิ่น
1. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย
2. จานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการอัน
เป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ระดับ

3

3. จานวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการอัน
เป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

โรงเรียน

4. จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย
ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการและ
มีกิจกรรมร่วมกัน
5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนา
พระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ
สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
6. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจานวนประชากร
โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย

เครือข่าย

7. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

8. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น

แหล่ง

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

หมู่บ้าน

คน

ร้อยละ

ข

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
30
ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
20
ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
40
ทุกคณะ
(กทม.=20 สถาบันวิจัยและพัฒนา
จ.ชัยนาท=20) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
2,000
ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
70
ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
20
ทุกคณะ
(กทม.=20 สถาบันวิจัยและพัฒนา
จ.ชัยนาท=20) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
4
ทุกคณะ
(กทม.=2 สถาบันวิจัยและพัฒนา
จ.ชัยนาท=2) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
9. ร้อยละการได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต (Percentage of Graduate Employed
in Region) *
10. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) (Area Based
Development) *
11. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน
พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age Group
Participation) *
12. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
(Green/Sustainability) *

หน่วยนับ
ร้อยละ
ระดับ

2
(ร้อยละ 40)

ระดับ

5
(ร้อยละ 90)

ระดับ

1
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(อับดับตั้งแต่
401 ของโลก
ขึ้นไป)
2
ทุกคณะ
(ร้อยละ 40) สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
4
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(ร้อยละ 30) สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
4
ทุกคณะ
(ร้อยละ 30) สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
2
กองนโยบายและแผน
(ร้อยละ 10)

13. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum
Alignment) *

ระดับ

14. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาใน
พื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) *

ระดับ

15. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive
Community) *

ระดับ

16. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
ระดับ
ในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ (Integrated Government Budget) *
2. การผลิตและพัฒนาครู
17. จานวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/
หลักสูตร/
ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้
กระบวนการ
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์
สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
พระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะ
ครูศตวรรษที่ 21
18. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
ร้อยละ
โรงเรียนต่อปีการศึกษา
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ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ร้อยละ 60 ทุกคณะ

ค

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์

50

คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
19. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่
สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี
20. ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.
กาหนด CEFR (B1) หรือเทียบเท่า
21. จานวนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (re-Skills Up-Skills)
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
22. จานวนหลักสูตรที่เข้าระบบการประเมินเพื่อการ
รับรองมาตรฐาน เครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University
Network Quality Assurance : AUN-QA)
23. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ
24. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
25. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
CEFR (B1) หรือเทียบเท่า
26. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
27. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนา และนอกภูมิลาเนา
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปี
28. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
29. จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
30. อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม
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หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
โครงการ

หลักสูตร

ผลงาน
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
80
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
30
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
3
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
5
(คณะละ 1
หลักสูตร)

ทุกคณะ
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

100
ทุกคณะ
(นักศึกษา=50 สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ =50)
10
ทุกคณะ

ร้อยละ

20

ร้อยละ

50

ร้อยละ

80

ระดับ

4.00

ทุกคณะ
กองพัฒนานักศึกษา

คน

50

ทุกคณะ

ร้อยละ

20

ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ง

ทุกคณะ
สนง.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์ภาษา
ทุกคณะ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกคณะ
กองพัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
31. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลเพื่อ
บริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
32. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
33. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศที่มีกิจกรรมร่วมกัน
34. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหาร
จัดการที่อยู่ในระดับดี (ไม่น้อยกว่าคะแนน 3.51)
35. คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
36. คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน
37. จานวนหน่วยงานที่เข้าระบบการประเมินเพื่อการ
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Eduation
Criteria for Performance Exellence :
EdPEx)
38. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านตาแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจานวน
สายวิชาการทั้งหมด
39. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาต่อจานวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทั้งหมด
40. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
80
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ

92

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
ทุกหน่วยงาน
งานวิเทศสัมพันธ์
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกลาง
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
ทุกหน่วยงาน
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

เครือข่าย

40

ร้อยละ

80

คะแนน
คะแนน

4.00
4.65

หน่วยงาน

5

ร้อยละ

40

กองบริหารงานบุคคล

ร้อยละ

95

กองบริหารงานบุคคล

คะแนน

4.29

ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ * ตัวชี้วัดที่ 9 – 16 หมายถึง ตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ
ชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement)
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จ

ตารางที่ 3 สรุปจานวนโครงการและงบประมาณจาแนกตามแหล่งเงิน และประเด็นยุทธศาสตร์

1
2
3
4

การพัฒนาท้องถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
รวม
ร้อยละ

123

100.00

120

80.00

100

42

งบประมาณ

ร้อยละ

งบพันธกิจ

โครงการ

โครงการ

งบพันธกิจ

รวม

งบประมาณ
(ร้อยละ)

128

140

60

ตามพันธกิจ

งบอื่น

33
9
42
33
9,623,295
3
4,530,000 6
5,864,340
- 42
20,017,635
3.24
21
6
27
21
3,309,425
4
17,895,900 2
572,600
- 27
21,777,925
3.52
51
72
123
51 13,400,980 20
67,576,830 18
94,317,220 34 3,549,530 123 178,844,560 28.91
22
106 128
22
3,472,800 28
50,665,670 64
41,032,180 14 2,086,774 128
97,257,424 15.72
4
4
2
272,976,000 2
27,830,600
4
300,806,600 48.62
127 197 324 127 29,806,500 57 413,644,400 92 169,616,940 48 5,636,304 324 618,704,144 100.00
39.20 60.80 100.00 39.20
4.82
17.59
66.86
28.40
27.41
14.81
0.91
100.00
100.00

จานวน
(โครงการ)

80

งบรายได้

โครงการ

งบ
ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

งบแผ่นดิน

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตามพันธกิจ

งบยุทธศาสตร์

ประเภทโครงการ

60.00

27

40

40.00

4

20

28.91
3.24

3.52

48.62
15.72

20.00

0

-

แผนภูมิที่ 3 จานวนโครงการ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ฉ

เปรียบเทียบงบประมาณและโครงการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 305 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 701,959,010 บาท
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 324 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 618,704,144 บาท
เปรียบเทียบข้อมูลโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ 2565 ปรากฏว่า ภาพรวมของ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงจากปีก่อน (-83,254,866) บาท คิดเป็นร้อยละ (-11.86) ภาพรวมจานวนโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
6.23 รายละเอียด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณและโครงการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1
2
3
4

การพัฒนาท้องถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
รวม

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
เพิ่ม/ลด
โครงการ
โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
จานวน
จานวน
ร้อยละ จานวน
จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
46
18,841,250 2.68
42
20,017,635 3.24
(-4)
-8.70
1,176,385
6.24
28
7,990,460
1.14
27
21,777,925 3.52
(-1)
-3.57
13,787,465 172.55
99
327,447,550 46.65
123
178,844,560 28.91
24
24.24 -148,602,990 -45.38
128
24,574,950 3.50
128
97,257,424 15.72
0
0.00
72,682,474 295.76
4
323,104,800 46.03
4
300,806,600 48.62
0
0.00
-22,298,200
-6.90
305 701,959,010 100.00 324 618,704,144 100.00
19
6.23 (-83,254,866) (-11.86)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

ช

ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตาหพระราชกฤษฎี ก าิ่ า ด้ ิ าาัั ก เกณฑ์ แ ัะิิ ธี ก ารบริ า ารกิ จ การบ้ า นเหื อ งยี่ ดี (ฉบั บ ยี่ 2)
พ.ศ. 2562 ิันยี่ 30 เหษาาน 2562 โดาใา้าน่ิางานของรัฐจัดยาแผนปฏิบัติราชการของส่ินราชการ
ใา้สอดคั้องกับาุยธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเยศ แัะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแัะสังคหแา่งชาติ
เพื่ อ ใา้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก รบรรัุ ผ ัตาหเป้ า าหาา แัะการบริ า ารงบประหาณเป็ น ไปอา่ า ง
หี ป ระสิ ย ธิ ั าพ ริหยั้ ง หี ก ารติ ด ตาห ประเหิ น ผั แัะราางานผัการปฏิ บั ติ ร าชการตาหนโาบาา
ได้อา่างถูกต้องริดเร็ิ
หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษหจึงจัดยาแผนปฏิบัติราชการประจาปม พ.ศ. 2565 ใา้สอดคั้องกับ
าุ ย ธศาสตร์ ช าติ 20 ปม แผนแห่ บ ยัาาใต้ าุย ธศาสตร์ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แัะสั ง คหแา่ งชาติ
ฉบั บ ยี่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิ รู ป ประเยศ แัะแผนระดั บ 3 ยี่ เ กี่ า ิข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
หาาิิ ย าาัั า เพื่ อ ใา้ ก ารบริ า ารราชการของหาาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ จั น ยรเกษหเกิ ด ผัสั ห ฤยธิ์
แัะหี ป ระสิ ย ธิ ั าพ โดาหี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรหการจัด ย าแผนปฏิบั ติ ราชการประจาปม งบประหาณ
พ.ศ. 2564 ได้ หีการประชุหร่ ิ หกัน เพื่อพิจารณายบยินแัะิิเคราะา์ ข้ อหูั แผนงาน/โครงการแัะ
งบประหาณตาหแผนปฏิบั ติร าชการประจาปมง บประหาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใา้ หีคิาหสอดคั้ อ งกั บ
แผนกัาุยธ์หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563)
เสนอต่อคณะกรรหการพิจารณากัั่นกรองด้านนโาบาาแัะแผนหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห
พ.ศ. 2565 พิ จ ารณาใา้ ค ิาหเา็ น ชอบในคราิประชุ ห ครั้ ง ยี่ 1/2564 เหื่ อ ิั น ยี่ 14 ตุ ั าคห 2564
เสนอคณะกรรหการบริาารหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห ในคราิประชุหครั้งยี่ 21/2564 เหื่อิันยี่
23 พฤศจิกาาน 2564 แัะสัาหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห ในคราิประชุห ครั้งยี่ 12/2564 เหื่อิันยี่
16 ธันิาคห
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นยิศยางดาเนินงานของาน่ิางานัาาในหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษหสอดคั้องกับ
าุยธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเยศ แัะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแัะสังคหแา่งชาติ แัะบรรัุผัตาห
เป้าาหาา
2) เพื่ อ เป็ น แนิยางในการก ากั บ ติ ด ตาหแัะประเหิ น ผัแผนแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปม
งบประหาณ พ.ศ. 2565
1.3 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กระบินการจั ดยาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านกระบินการ
การหี ส่ ิ นร่ ิ หจากยุ ก ัาคส่ ิ นแัะผู้ หี ส่ ิ นได้ ส่ ิ นเสี าของหาาิิย าาัั า ราชััฏ จัน ยรเกษหหี ยิ ศ ยาง
การดาเนินงานเป็นไปในแนิยางเดีาิกัน ัาาใต้นโาบาาสัาหาาิิยาาััา แัะแผนกัาุยธ์หาาิิยาาััา
ราชัั ฏ จั น ยรเกษห พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2562) กรอบการประเหิ น คุ ณ ัาพัาาใน
สถานศึกษาระดับอุดหศึกษา สานักงานคณะกรรหการการอุดหศึกษา แัะกรอบการประเหินคุณัาพ
ัาานอก สานักงานรับรองหาตรฐานแัะประเหินคุณัาพการศึกษา (องค์การหาาชน) โดาหีกระบินการ
สาคัญ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการประจาปมหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2565
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1) ริบริหแัะิิเคราะา์ข้อหูัสารสนเยศยี่เกี่าิข้อง
2) แต่งตั้งคณะกรรหการจัดยาแผนปฏิบัติราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565 หาาิิยาาััา
ราชััฏจันยรเกษห เหื่อิันยี่ 22 หิถุนาาน 2563
3) คณะยางานกองนโาบาาแัะแผนริบริหข้อหูัโครงการ/กิจกรรหยี่สอดคั้องกับาุยธศาสตร์
เป้าประสงค์ กัาุยธ์ แัะตัิชี้ิัดของแผนกัาุยธ์ข องหาาิิยาาััาจากยุกาน่ิางาน แัะจัดยา
แผนปฏิบัติราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565 หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห (ร่าง 1)
4) แจ้ ง ิงเงิ น จั ด สรรโครงการาุ ย ธศาสตร์ ห าาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาย้ อ งถิ่ น
ประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565 ไปาังาน่ิางาน เพื่อปรับปรุงข้อหูัแัะจัดยาโครงการัาาใต้
ิงเงินยี่หาาิิยาาััาจัดสรรในแต่ัะาุยธศาสตร์ จัดส่งไปาังกองนโาบาาแัะแผน
5) าน่ิางานยบยินโครงการ/กิจกรรหตาหแผนปฏิบั ติราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565
จัดส่งข้อหูัหาาังกองนโาบาาแัะแผน ปรับปรุงข้อหูั
6) คณะยางานกองนโาบาาแัะแผน ปรับปรุงข้อหูัตาหยี่าน่ิางานเสนอ แัะจัดยาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565 หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห (ร่าง 1)
7) เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565 หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห
(ร่ า ง 1) ต่ อ ยี่ ประชุ ห คณะกรรหการพิจารณากัั่นกรองด้ า นนโาบาาแัะแผน หาาิิยาาััา
ราชัั ฏ จั น ยรเกษห ประจ าปม ง บประหาณ พ.ศ. 2565 ในคราิประชุ ห ครั้ ง ยี่ 1/2564
ิันยี่ 14 ตุัาคห 2564
8) เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565 หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห
(ร่ า ง 2) ต่ อ ยี่ ประชุ ห คณะกรรหการบริาารหาาิิยาาััาราชััฏ จันยรเกษห ในคราิประชุห
ครั้งยี่ 21/2564 ิันยี่ 23 พฤศจิกาาน 2564
9) เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565 หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห
(ร่าง 3) ต่อยี่ประชุหสัาหาาิิยาาััา ในคราิประชุหครั้งยี่ ครั้งยี่ 12/2564 ิันยี่ 16 ธันิาคห
2564
10) กองนโาบาาแัะแผนจัดยาแัะเผาแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565
หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห (ฉบับสหบูรณ์) ยี่ผ่านคิาหเา็นชอบจากสัาหาาิิยาาััา
แั้ิไปาังยุกาน่ิางานัาาในหาาิิยาาััา ดังแผนัาพต่อไปนี้
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แผนปฏิบัติราชการประจาปมหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2565

แผนภำพกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ริบริหแัะิิเคราะา์ข้อหูัสารสนเยศ แัะผัการดาเนินงานของปมยี่ผ่านหา
จัดยาแผนปฏิบัติราชการประจาปม 2565
หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห (ร่าง1)
าน่ิางานยบยินโครงการ/กิจกรรห ตาหแผนปฏิบัติราชการประจาปม 2565
จัดส่งข้อหูัหาาังกองนโาบาาแัะแผนปรับปรุงข้อหูั
กองนโาบาาแัะแผนจัดยา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปม พ.ศ. 2565
หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห (ร่าง1) เสนอคณะกรรหการฯ
เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองด้ำนนโยบำยและแผน
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 ตุลำคม 2564

ไห่เา็นชอบ

เา็นชอบ
กองนโาบาาแัะแผนจัดยา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปม พ.ศ. 2564
หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห (ร่าง2) เสนอคณะกรรหการฯ

เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 23/2564 วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563

ไห่เา็นชอบ

เา็นชอบ
กองนโาบาาแัะแผนจัดยา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปม พ.ศ. 2565
หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห (ร่าง3) เสนอคณะกรรหการฯ

เสนอสภำมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวำคม 2564

ไห่เา็นชอบ

เา็นชอบ

เผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) หาาิิยาาัั า หี ก ารบริ า ารราชการประจาปม งบประหาณ พ.ศ. 2565 เกิดผัสั หฤยธิ์ แัะ
หีประสิยธิัาพ
2) าน่ิางานัาาในหาาิิยาาััาหีกรอบแนิยางการดาเนินงานประจาปมงบประหาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจาปมหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
ปรัชญา (Philosophy)
“คิาหรู้ดี หีคุณธรรห นาชุหชนพัฒนา”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษหเป็นสถาบันยี่ผัิตบัณฑิตยี่หีอัตัักษณ์ หีคุณัาพ หีสหรรถนะ
แัะ
เป็นสถาบันาัักยี่บูรณาการองค์คิาหรู้สู่นิัตกรรหในการพัฒนาย้องถิ่น เพื่อ
สร้างคิาหหั่นคงใา้กับประเยศ”
พันธกิจ (Mission)
1. ผัิ ตบั ณ ฑิตใา้ หีคุณ ัาพ หียัศนคติยี่ดี เป็นพัเหืองดีในสั งคห แัะหีสหรรถนะตาหคิาห
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ิิจัาสร้างองค์คิาหรู้แัะนิัตกรรหยี่หีคุณัาพแัะได้หาตรฐานเป็นยี่าอหรับ หุ่งเน้นการบูร
ณาการเพื่อนาไปใช้ประโาชน์ได้อา่างเป็นรูปธรรห
3. พั ฒ นาย้ องถิ่น ตาหศั กาัาพ สัาพปั ญ าาแัะคิาหต้อ งการยี่ แย้ จริงของชุห ชนโดาการ
ถ่าายอดองค์คิาหรู้ เยคโนโัาี แัะน้อหนาแนิพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้ างเครื อ ข่าาคิาหร่ ิ หหื อ กับ ยุ ก ัาคส่ ิ นเพื่ อการพั ฒ นาย้ องถิ่ น แัะเสริห สร้างคิาห
เข้หแข็งของผู้นาชุหชนใา้หีคุณธรรหแัะคิาหสาหารถในการบริาารงานเพื่อประโาชน์ต่อ
ส่ินริห
5. บริาารจัดการยรัพาากรัาาในหาาิิยาาััาอา่างหีประสิยธิัาพด้ิาาัักธรรหาัิบาั พร้อห
รองรับบริบยการเปัี่านแปัง เพื่อใา้เกิดการพัฒนาอา่างต่อเนื่องแัะาั่งาืน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Uniqueness)
“ผัิตครูแัะบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแาั่งเรีานรู้ตัอดชีิิตอา่างหีคุณัาพ”
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าิาน้าเยคโนโัาี หียักษะพาุัาษา”
ค่านิยมองค์กร (Shared Value)
“บัณฑิต า่อหฝึกตน : อตฺตาน ยหานฺติ ปณฺฑิตา”
รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์
แผนกัาุยธ์หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) หีิัตถุประสงค์เพื่อ
1) เป็นเป้าาหาาร่ิหยี่ยุกัาคส่ินในหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษหร่ิหกันผัักดันอา่างต่อเนื่อง 2) เป็นกรอบ
ในการจัดยาแผนระาะสั้นแัะระาะกัางได้อา่างเาหาะสห แัะ 3) เป็นแนิยางในการจัดสรรงบประหาณแัะ
บูรณาการใช้ยรัพาากร ประกอบด้ิา 4 าุยธศาสตร์ 40 ตัิชี้ิัด แัะ 18 กัาุยธ์ โดาหีราาัะเอีาดยี่สาคัญ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการประจาปมหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2565
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รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
แผนปฏิ บั ติร าชการประจ าปม หาาิิย าาัั า ราชัั ฏ จัน ยรเกษห พ.ศ. 2565 ประกอบด้ิ า 4 ประเด็ น
าุยธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 40 ตัิชี้ิัด แัะ 18 กัาุยธ์ หีราาัะเอีาดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ย้องถิ่น ชุหชน หีอาชีพ หีราาได้
2. ย้องถิ่น ชุหชน หียุนยางิัฒนธรรห สาหารถเสริหสร้างคุณค่าแัะจิตสานึกรักษ์ย้องถิ่น
3. ย้องถิ่น ชุหชน หีคุณัาพสิ่งแิดั้อหแัะคิาหาั่งาืนของยรัพาากรธรรหชาติ อาู่ดีหีสุข หียุนยาง
ิัฒนธรรห
4. โรงเรีานในย้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณัาพการศึกษา ประชาชนคนไยาหีคุณัักษณะยี่พึงประสงค์ยั้ง
4 ประการ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาท้องถิ่น
1. ระดับคิาหสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อหูั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ระดับ

3

2. จานินาหู่บ้านยี่หาาิิยาาััาดาเนินโครงการ
อันเป็นผัจากการิางแผนพัฒนาเชิงพื้นยี่

าหู่บ้าน

3. จานินโรงเรีานยี่หาาิิยาาััาดาเนินโครงการ
อันเป็นผัจากการิางแผนพัฒนาเชิงพื้นยี่

โรงเรีาน

4. จานินัาคีเครือข่าายั้งัาครัฐ ัาคเอกชน
เครือข่าา
แัะัาคประชาสังคห ยี่ริหหือกับ
หาาิิยาาััาดาเนินโครงการพัฒนาย้องถิ่นใน
พื้นยี่บริการแัะหีกิจกรรหร่ิหกัน
5. จานินผู้เข้าร่ิหโครงการยี่เกี่าิกับการน้อหนา
คน
พระราโชบาาด้านการศึกษาเพื่อเสริหสร้าง
คุณัักษณะคนไยายี่พึงประสงค์ยั้ง 4 ประการ
สู่การปฏิบัติในพื้นยี่บริการของหาาิิยาาััา
6. อัตราการอ่านออกเขีานได้ ของจานิน
ร้อาัะ
ประชากร โดาเฉพาะประชากรในิัา
ประถหศึกษาในพื้นยี่บริการของหาาิิยาาััา

แผนปฏิบัติราชการประจาปมหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา
30
ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะ
ิัฒนธรรห
20
ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะ
ิัฒนธรรห
40
ยุกคณะ
(กยห.=20 สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
จ.ชัานาย=20) สานักศิัปะแัะ
ิัฒนธรรห
2,000
ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะ
ิัฒนธรรห
70
ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะ
ิัฒนธรรห
5

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
7. อัตราการเพิ่หขึ้นของราาได้ครัิเรือนในพื้นยี่
การพัฒนาของหาาิิยาาััา

หน่วยนับ
ร้อาัะ

8. หีแาั่งเรีานรู้ด้านศิัปิัฒนธรรห ประเพณี
ัูหิปัญญาย้องถิ่น เพื่อเสริหสร้างคุณค่าแัะ
จิตสานึกรักษ์ย้องถิ่น

แาั่ง

9. อัตราการได้งานยาในพื้นยี่ารือัูหิัาคของ
บัณฑิต (Percentage of Graduate
Employed in Region) *
10. การพัฒนาเชิงพื้นยี่ (โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
ัูหิศาสตร์แัะสิ่งแิดั้อห สังคห) (Area
Based Development) *
11. การหีส่ินร่ิหของบุคคัารือาน่ิางานใน
ชุหชน พื้นยี่ ารือัูหิัาค (Non Age Group
Participation) *
12. คิาหาั่งาืนของหาาิิยาาััา ชุหชนแัะสังคห
(Green/Sustainability) *

ระดับ

13. คิาหสอดคั้องของาัักสูตร (Curriculum
Alignment) *

ระดับ

14. การิิจัาแัะบริการิิชาการเพื่อการพัฒนาใน
พื้นยี่ัูหิัาค *(Research/Service in
Region)
15. การหีส่ินร่ิหของสังคหแัะชุหชน (Inclusive
Community) *

ระดับ

16. การบูรณาการงบประหาณจากัาครัฐแัะ
เอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุหชนแัะ
สังคหในพื้นยี่ (Integrated Government
Budget) *

ระดับ

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
20
ยุกคณะ
(กยห.=20 สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
จ.ชัานาย=20) สานักศิัปะแัะ
ิัฒนธรรห
4
ยุกคณะ
(กยห.=2 สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
จ.ชัานาย=2) สานักศิัปะแัะ
ิัฒนธรรห
3
ยุกคณะ
(ร้อาัะ 60)

ระดับ

2
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
(ร้อาัะ 40) สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา
5
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
(ร้อาัะ 90)

ระดับ
ระดับ

1
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
(อับดับตั้งแต่
401 ของโัก
ขึ้นไป)
2
ยุกคณะ
(ร้อาัะ 40) สานักส่งเสริหิิชาการ
แัะงานยะเบีาน
4
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
(ร้อาัะ 30) สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา
4
ยุกคณะ
(ร้อาัะ 30) สานักส่งเสริหิิชาการ
แัะงานยะเบีาน
2
กองนโาบาาแัะแผน
(ร้อาัะ 10)

ระดับ

าหาาเาตุ * ตัิชี้ิัดยี่ 9 – 16 าหาาถึง ตัิชี้ิัดการจัดกัุ่หสถาบันอุดหศึกษา กัุ่หยี่ 3 พัฒนาชุหชนย้องถิ่นารือชุหชน
อื่น (Area-Based and Community Engagement)
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กลยุทธ์
1. สร้างแัะพัฒนาคิาหร่ิหหือกับผู้ิ่าราชการจังาิัดในการิางแผนพัฒนาเชิงพื้นยี่ แัะดาเนินโครงการ
ตาหพันธกิจแัะศักาัาพของหาาิิยาาััาโดากาานดเป้าาหาา เชิงปริหาณแัะคุณัาพ ริหถึงระาะเิัา
(Timeline) ในการดาเนินการยุกขั้นตอนอา่างเป็นรูปธรรห (ระาะสั้น ระาะกัาง แัะ ระาะาาิ) ยั้งนี้ต้องได้รับ
คิาหเา็นชอบจากผู้ิ่าราชการจังาิัดด้ิา
2. บูรณาการคิาหร่ิหหือในหาาิิยาาััาแัะัาานอกหาาิิยาาััา (ัาครัฐ ัาคเอกชน ัาคประชา
สังคห) ในการดาเนินโครงการพัฒนาใา้บรรัุตาหเป้าาหาาอา่างหีนัาสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรีานการสอน การิิจัาของนักศึกษาแัะอาจารา์กับการพัฒนาย้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์
1.บัณฑิตครูของหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษหหีอัตัักษณ์แัะสหรรถนะเป็นเัิศ เป็นยี่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2.บัณฑิตครูของหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษหสหบูรณ์ด้ิาคุณัักษณะ 4 แัะหีคิาหสาหารถในการ
ถ่าายอด/บ่หเพาะใา้ศิษา์แต่ัะช่ิงิัา หีคุณัักษณะคนไยายี่พึงประสงค์ 4 ประการ
3.บัณฑิตครูของหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษหยี่เข้าสู่ิิชาชีพได้รับการเสริหสหรรถนะเพื่อรองรับ
การเปัี่านแปัง
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
17. จานินการปรับปรุงาัักสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แัะกระบินการผัิตครูเพื่อใา้
บัณฑิตครูของหาาิิยาาััาหีอัตัักษณ์
สหรรถนะแัะคุณัาพตาหหาตรฐานิิชาชีพ
พร้อหด้ิาคุณัักษณะยี่พึงประสงค์ตาห
พระราโชบาาด้านการศึกษาแัะคุณัักษณะ
ครูศติรรษยี่ 21
18. ร้อาัะครูของครูยี่หีประสบการณ์สอนใน
โรงเรีานต่อปมการศึกษา
19. ร้อาัะของบัณฑิตครูยี่จบจากหาาิิยาาััายี่
สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของาน่ิางานต่างๆ ยั้ง
ัาครัฐแัะเอกชน ัาาในเิัา 1 ปม
20. ร้อาัะของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปมสุดย้าายี่สอบ
ยักษะัาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ยี่าัักสูตร ค.บ.
กาานด CEFR (B1) ารือเยีาบเย่า
21. จานินโครงการพัฒนาครูแัะบุคัากรยางการ
ศึกษา (re-Skills Up-Skills)

หน่วยนับ
าัักสูตร/
กระบินการ

ค่าเป้าหมาย
3

ร้อาัะ

50

ร้อาัะ

80

ร้อาัะ

30

โครงการ

3

แผนปฏิบัติราชการประจาปมหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2565
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์

กลยุทธ์
1.ปรับปรุงาัักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แัะกระบินการผัิตใา้หีสหรรถนะเป็นเัิศเป็นยี่าอหรับด้ิา
การจัดการเรีานรู้แบบบูรณาการกับโรงเรีาน (School Integrated Learning) แัะสอดคั้องกับคิาหต้องการของ
ประเยศ
2.พัฒนาสหรรถนะครูของครูใา้หีคิาหเป็นหืออาชีพ
3. บ่หเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ใา้หีสหรรถนะตาหหาตรฐานิิชาชีพพร้อหด้ิาจิติิญญาณ
คิาหเป็นครูแัะคุณัักษณะ 4 ประการ คือ 1) หียัศนคติยี่ดีแัะถูกต้อง 2) หีพื้นฐานชีิิตยี่หั่นคงเข้หแข็ง 3) หีงาน
ยา หีอาชีพ แัะ 4) เป็นพัเหืองดี หีระเบีาบิินัา
4.จัดยาแผนการดาเนินงานตาหข้อ 1 – 3 โดากาานดเป้าาหาาเชิงปริหาณแัะคุณัาพ ริหถึงขั้นตอน
แัะระาะเิัา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ยั้งระาะสั้น ระาะกัาง แัะระาะาาิ เพื่อใา้สาหารถบรรัุเป้าาหาา
ได้อา่างเป็นรูปธรรห

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. หาาิิย าาัั า หีค ิาหเป็ น เัิ ศ ในการสร้ างคิาหหั่น คงใา้ กับ ประเยศด้ ิ าการบู รณาการองค์ คิาหรู้
สู่นิัตกรรหเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นยี่
2. ากระดับคุณัาพบัณฑิตใา้เป็นยี่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้ิาอัตัักษณ์ ด้านสหรรถนะแัะคุณัักษณะ
คนไยายี่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อหรองรับบริบยยี่เปัี่านแปัง
3. อาจารา์แัะบุคัากรยางการศึกษายุกสาขาิิชาเป็นหืออาชีพ หีสหรรถนะเป็นยี่าอหรับในระดับชาติ
แัะนานาชาติ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
22. จานินาัักสูตรยี่เข้าระบบการประเหินเพื่อการ
รับรองหาตรฐาน เครือข่าาการประกันคุณัาพ
หาาิิยาาััาอาเซีาน (ASEAN University
Network Quality Assurance : AUN-QA)
23. ผังานของนักศึกษา/อาจารา์ ยี่ได้รับการตีพิหพ์
เผาแพร่ารือได้รับรางิััในระดับชาติแัะ
นานาชาติ
24. ร้อาัะของนักศึกษายี่ได้รับประกาศนีาบัตร
ิิชาชีพยี่เกี่าิข้องกับสาขายี่สาเร็จการศึกษา
25. ร้อาัะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปมสุดย้าา
ยี่สอบยักษะัาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1)
ารือเยีาบเย่า
26. ร้อาัะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปมสุดย้าา
ยี่สอบยักษะด้านดิจิยััผ่านเกณฑ์ยี่หาาิิยาาััา
กาานด

หน่วยนับ
าัักสูตร
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ผังาน
ร้อาัะ

ค่าเป้าหมาย
5
(คณะัะ 1
าัักสูตร)

หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุกคณะ
สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา

100
ยุกคณะ
(นักศึกษา=50 สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
อาจารา์ =50)
10
ยุกคณะ

ร้อาัะ

20

ยุกคณะ
สนง.าหิดิิชาศึกษายั่ิไป
ศูนา์ัาษา

ร้อาัะ

50

ยุกคณะ
สานักิิยาบริการแัะ
เยคโนโัาีสารสนเยศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
27. อัตราการได้งานยา/ยางานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระยั้งตาหัูหิัาเนา แัะนอกัูหิัาเนา
ของบัณฑิตหาาิิยาาััาัาาในระาะเิัา 1 ปม
28. ผัการประเหินสหรรถนะของบัณฑิตโดาสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยนับ
ร้อาัะ

ค่าเป้าหมาย
80

ระดับ

4.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุกคณะ
กองพัฒนานักศึกษา
ยุกคณะ
กองพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์
1.ปรับปรุงาัักสูตรเดิหใา้ยันสหัาแัะพัฒนาาัักสูตรใาห่ในรูปแบบสาิิยาาการยี่ตอบสนองการพัฒนา
ย้องถิ่นแัะสอดคั้องกับแนิยางการพัฒนาประเยศ
2.พัฒนาศักาัาพผู้สอนใา้เป็นหืออาชีพ
3.พัฒนาา้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรีานรู้เพื่อสนับสนุนการผัิตบัณฑิต
4.ปรับกระบินการจัดการเรีานรู้ใา้บูรณาการกับการยางาน แัะเสริหสร้างยัก ษะแัะจิตสานึกในการ
พัฒนาย้องถิ่น
5.ผัิตบัณฑิตได้ตาหคิาหต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ยั้งด้านสหรรถนะิิชาชีพ ยักษะบัณฑิตศติรรษยี่ 21
แัะคุณัักษณะ 4 ประการ คือ หียัศนคติยี่ดีแัะถูกต้อง หีพื้นฐานชีิิตยี่หั่นคงเข้หแข็ง หีอาชีพ หีงานยา แัะ
หีคิาหเป็นพัเหืองดี หีิินัา
6.จั ด ย าแผนพั ฒ นาเพื่ อ ากระดั บ คุ ณ ัาพการศึ ก ษาในัั ก ษณะการปรั บ ยิ ศ ยาง (Reprofile) อา่ า ง
เป็ น รู ป ธรรหโดาก าานดเป้ า าหาาเชิ ง ปริ ห าณแัะคุ ณ ัาพ ริหถึ งระาะเิัาแัะขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
(Timeline) ในการปฏิบัติอา่างชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1.หาาิิย าาัั า ได้ รั บ การาอหรั บ ระดั บ ชาติ แ ัะนานาชาติ ด้ านการเป็ น สถาบั น การศึ กษาเพื่ อ ย้ องถิ่ น
ยี่สร้างคิาหหั่นคงใา้กับประเยศ
2.หาาิิยาาััาหีระบบบริาารยี่หีประสิยธิัาพแัะคั่องตัิ หุ่งเน้นการสร้างธรรหาัิบาั คิาหพร้อหแัะ
คิาหสาหารถปรับตัิอา่างหีประสิยธิัาพแัะประสิยธิผักับสถานะหาาิิยาาััาในกากับของของรัฐ
3. หาาิิ ย าาัั า เป็ น องค์ ก รสหั า ใาห่ หี ก ารขั บ เคัื่ อ นโดาใช้ เยคโนโัาี ดิ จิ ยั ั ในการบริ า ารงาน
(SMART CRU)
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
29. จานินอาจารา์แัะนักศึกษา ศิษา์เก่า ยี่ได้รับ
รางิััในระดับชาติ/นานาชาติ
30. อัตราส่ินจานินผังานิิจัาแัะองค์คิาหรู้ต่างๆ
ยี่เป็นยรัพา์สินยางปัญญาต่อจานินผังาน
ดังกั่าิยี่ถูกนาไปใช้ประโาชน์อา่างเป็นรูปธรรห
31. ร้อาัะคิาหพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อหูัเพื่อ
บริาารจัดการในการตัดสินใจตาหพันธกิจาััก

หน่วยนับ
คน

ค่าเป้าหมาย
50

หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุกคณะ

ร้อาัะ

20

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา

ฐานข้อหูั

10

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ของหาาิิยาาััา เพื่อการพัฒนาย้องถิ่น
32. ระดับผัการประเหินคุณธรรหแัะคิาหโปร่งใส
การบริาารงานัาครัฐอาู่ในระดับสูงารือสูงหาก
33. จานินเครือข่าาคิาหร่ิหหือกับองค์กรัาาใน
แัะต่างประเยศยี่หีกิจกรรหร่ิหกัน
34. ร้อาัะคิาหพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริาาร
จัดการยี่อาู่ในระดับดี (ไห่น้อากิ่าคะแนน 3.51)
35. คะแนนผัประเหินคิาหพึงพอใจของผู้รับบริการ
36. คะแนนการประเหินคุณัาพการศึกษาัาาใน
ระดับสถาบัน
37. จานินาน่ิางานยี่เข้าระบบการประเหินเพื่อการ
รับรองหาตรฐานการประเหินคุณัาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการยี่เป็นเัิศ (Eduation Criteria
for Performance Exellence : EdPEx)
38. ร้อาัะของบุคัากรสาาิิชาการด้านตาแาน่งยาง
ิิชาการแัะคุณิุฒิปริญญาเอก ต่อจานินสาา
ิิชาการยั้งาหด
39. ร้อาัะของบุคัากรสาาสนับสนุนิิชาการยี่ได้รับ
การพัฒนาต่อจานินบุคัากรสาาสนับสนุน
ิิชาการยั้งาหด
40. จานินเงินสนับสนุนงานิิจัาารืองานสร้างสรรค์
จากัาาในแัะัาานอกหาาิิยาาััาต่อจานิน
อาจารา์ประจาแัะนักิิจัา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ร้อาัะ

92

เครือข่าา

40

ร้อาัะ

80

คะแนน
คะแนน

4.00
4.65

าน่ิางาน

5

ร้อาัะ

40

กองบริาารงานบุคคั

ร้อาัะ

95

กองบริาารงานบุคคั

คะแนน

4.29

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา

สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา
ยุกาน่ิางาน
งานิิเยศสัหพันธ์
สานักิิยาบริการแัะ
เยคโนโัาีสารสนเยศ
กองกัาง
สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา
ยุกาน่ิางาน
สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา

กลยุทธ์
1. ส่งเสริหบุคัากรยี่เป็นคนดีแัะคนเก่งใา้พัฒนาแัะแสดงออกถึงคิาหรู้ คิาหสาหารถ แัะศักาัาพ
พัฒนาหาาิิยาาััาแัะย้องถิ่นอา่างเต็หยี่
2. เพิ่หบยบายการเป็นหาาิิยาาััาเพื่อย้องถิ่นโดาใา้คิาหสาคัญกับการบูรณาการการเรีานการสอนกับ
การพัฒนาย้องถิ่น แัะการสร้างผัประโาชน์จากยรัพา์สินยางปัญญา
3. สร้างเครือข่าาคิาหร่ิหหือกับองค์กรัาาในแัะต่างประเยศเพื่อเสริหสร้างประสิยธิผัตาหิิสัายัศน์
แัะพันธกิจของหาาิิยาาััา
4. พัฒนาระบบบริาารจัดการตาหาัักธรรหาัิบาัแัะสิ่งสนับสนุนการเรีานรู้ใา้ยันสหัาหีประสิยธิัาพ
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้ิาเยคโนโัาีดิจิยััแัะข้อหูัสารสนเยศยี่หีประสิยธิัาพ
S = หีจิตสานึกในการใา้บริการ (Service)
M = หีระบบบริาารจัดการยี่ดี (Management)
A = หีคิาหกระตือรือร้น (Active)
R = หีคิาหรับผิดชอบ (Responsibility)
T = หีคิาหพร้อหยางด้านเยคโนโัาีดิจิยัั แัะข้อหูัสารสนเยศ (Technology)
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2.2 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หาาิิยาาัั าราชััฏจั น ยรเกษห เดิหชื่อิ่า “โรงเรีานฝึ กาั ดครูหัธ าห” เนื่ องจากเป็ นโรงเรีาน
ยี่เปิดสอนในระดับฝึกาัดครูหัธาห รับนักเรีานยี่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรีานฝึกาัดครูประโาคครูประถห (ป.ป.)
แัะนั กเรีานยี่ สาเร็จ ชั้น หัธ าหปม ยี่ 8 หาศึกษาต่อเพื่อเัื่ อนฐานะจากครู า ัั กสูตรประกาศนีา บัตรประโาคครู
ประถห ใา้สูงขึ้นไปสู่ประกาศนีาบัตรประโาคครูหัธาห (ป.ห.)
พ.ศ. 2483 โรงเรีานฝึกาัดครูหัธาห ก่อตั้งขึ้นเหื่อิันยี่ 9 กันาาาน พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2484 เปิ ดการเรีา นการสอนปม การศึ ก ษาแรก เป็ น โรงเรีานสาศึก ษา คื อ ชาาาญิ งเรีา น
ริหกั น โดาหี า ห่ อ หาัิงหานิ จ ชุ ห สาา เป็ น อาจารา์ ใ าญ่ ในระาะเริ่ ห แรกโรงเรี า นฝึ ก าั ด ครู หั ธ าห
าังไห่หีอาคารสถานยี่เรีาน จึงไปอาศัาเรีานยี่โรงเรีานฝึกาัดครูเพชรบุรีิิยาาังกรณ์ใกั้ซอากิ่งเพชร ต่อหาได้า้าา
ไปใช้อาคารริหถนนในเขติังจันยรเกษห ซึ่งอาู่ด้านาัังกระยริงศึกษาธิการเป็นสถานยี่เรีานจึงเรีากติดปากิ่า
“ป.ห. าัังกระยริง”
พ.ศ. 2491 อาจารา์กหั เัาพิจิตร ได้รับแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งอาจารา์ใาญ่ คนยี่ 2
พ.ศ. 2497 อาจารา์โชค สุคันธิณิช ได้รับแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งอาจารา์ใาญ่ คนยี่ 3
พ.ศ. 2501 อาจารา์ประาุยธ สิัสดิสิงา์ ได้รับแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งอาจารา์ใาญ่ คนยี่ 4
โดากระยริงศึกษาธิการได้ประกาศากฐานะ “โรงเรีานฝึกาัดครูหัธาห” เป็น “ิิยาาััาครู” แัะ
ใา้ เปัี่ านาัักสูตรการผัิ ตครูป ระกาศนี า บัตรประโาคครูหัธาห (ป.ห.) เป็นการผัิ ตครูประกาศนีาบัตริิช า
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) นอกจากนี้ กระยริงศึกษาธิการจัดสร้างสถานยี่ยาการคุรุสัา ในบริเิณยี่ตั้ ง
โรงเรีานฝึกาัดครูหัธาหยาใา้โรงเรีานฝึกาัดครูหัธาหต้องา้าาไปตั้งใาห่ยี่ซอาสังขะิั ฒนะ 2 (ัาดพร้าิ 23) แขิง
ัาดาาิ เขตบางเขน กรุ ง เยพหาานคร ในเนื้ อ ยี่ 89 ไร่ 88 ตารางิา ตั้ ง ชื่ อ ใาห่ ิ่ า “ิิ ย าาัั า ครู
จั น ยรเกษห” เพราะเคาอาู่ ใ นเขติั ง จั น ยรเกษห แัะไห่ อ าจเรี า ก “ฝึ ก าั ด ครู หั ธ าห” ารื อ “ป.ห.
าัังกระยริง” ต่อไปได้แัะเป็นปมสุดย้าาของการผัิตครูประกาศนีาบัตรประโาคครูหัธาห (ป.ห.) ซึ่งเป็นนักเรีาน
ฝึกาัดครู ป.ห. รุ่นยี่ 18
พ.ศ. 2503 อาจารา์สนอง สิงาะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งอาจารา์ใาญ่ คนยี่ 5
พ.ศ. 2508 อาจารา์พงศ์อินยร์ ศุขขจร ได้รับแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งอาจารา์ใาญ่ คนยี่ 6
พ.ศ. 2513 ตาแาน่ง “อาจารา์ใาญ่” เปัี่านเป็นตาแาน่ง “ผู้อานิาการ” (ชั้นพิเศษ)
พ.ศ. 2515 คุณาญิงบุญฉิี พราหโหปกรณ์กิจ ได้รับแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งผู้อานิาการ คนยี่ 1
พ.ศ. 2517 อาจารา์สนอง สิงาะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งเป็นผู้อานิาการ คนยี่ 2
พ.ศ. 2518 พระราชบั ญ ญั ติิิย าาัั าครู พ.ศ. 2518 ได้ป ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หีผ ัใา้
ตาแาน่ง “ผู้อานิาการ” เปัี่านเป็น “อธิการ” ส่ินราชการในิิยาาััาประกอบด้ิาสานักงานอธิการ แัะ
คณะิิ ช า ซึ่ งหี ค ณะิิ ช าครุ ศ าสตร์ คณะิิ ช าหนุ ษ าศาสตร์ แ ัะสั ง คหศาสตร์ แัะคณะิิ ช าิิ ย าาศาสตร์
คณะิิชาประกอบด้ิาัาคิิชาต่างๆ ประกาศนีาบัตรอุดหศึกษา (ป.อ.) เปัี่านเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. 2519 อาจารา์ ิิ ศิ ษฏ์ ชุ หิรฐาาี ได้ รับแต่ งตั้ งใา้ ด ารงต าแาน่ งอธิ การิิ ยาาัั าครู จั นยรเกษห
คนยี่ 1
พ.ศ. 2528 พระราชบั ญญั ติ ิิ ยาาัั าครู (ฉบั บยี่ 2) พ.ศ.2527 ได้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
หี ผ ัใา้ ิิย าาัั า ครู จั น ยรเกษหริหกัุ่ ห อาู่ ใน “สาิิ ย าาัั า รัต นโกสิ น ยร์ ” ซึ่ งพระราชบั ญ ญั ติ ิิย าาัั า ครู
(ฉบั บ ยี่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ ก าานดใา้ ิิย าาัั า ครูริหเป็ น กัุ่ ห เพื่ อประโาชน์ ในการด าเนิ น งานร่ิ หกั น แัะ
สัาการฝึ ก าั ด ครู ได้ อ อกข้อ บัง คับ ิ่า ด้ิ ากัุ ่ห ิิย าาัั า ครู พ.ศ. 2528 กัุ ่ห ิิย าาััา ครูจ ึง พัฒ นาไปเป็น
“สาิิยาาััา” แัะิิยาาััาครูจันยรเกษห สังกัดอาู่ใน “สาิิยาาััารัตนโกสินยร์”
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พ.ศ. 2528 ิิยาาััาครูจันยรเกษห ได้ก่อตั้งหาครบรอบ 45 ปม เหื่อิันยี่ 9 กันาาาน พ.ศ. 2528
โดารองศาสตราจารา์อินยร์ ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งดารงตาแาน่งอธิการิิยาาััาครูจันยรเกษห คนยี่ 2
พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารา์ยองคูณ างส์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งอธิการิิยาาััา
ครูจันยรเกษห คนยี่ 3
พ.ศ. 2533 ิิยาาััาครูจันยรเกษห ได้ก่อตั้งหาครบรอบ 50 ปม เหื่อิันยี่ 9 กันาาาน พ.ศ. 2533 โดา
ศาสตราจารา์คุณบรรจบ พันธุเหธา หอบา้องสหุดศาสตราจารา์คุณบรรจบ พันธุเหธา ใา้แก่ิิยาาััาครูจันยรเกษห
พ.ศ. 2534 ิิยาาััาครูจันยรเกษห ได้รับการคัดเัือกจากกระยริงศึกษาธิการใา้เป็นสถานศึกษา
ดีเด่นรางิััพระราชยานระดับอุดหศึกษา
พ.ศ. 2535 พระบายสหเด็จพระปรหินยรหาาัูหิพัอดุัาเดชฯ ได้พระราชยานนาหใาห่ใา้กับ
ิิ ย าาัั า ครู เป็ น “สถาบั น ราชัั ฏ ” เหื่ อ ิั น ยี่ 14 กุ ห ัาพั น ธ์ พ.ศ. 2535 ดั ง นั้ น ิิ ย าาัั า ครู จั น ยรเกษห
จึงเปัี่านเป็น “สถาบันราชััฏจันยรเกษห”
พ.ศ. 2537 ผู้ช่ิาศาสตราจารา์ปรีชา เศรษฐีธร ได้รับการแต่งตั้งใา้ดารงตาแาน่งอธิการิิยาาััา
ครูจันยรเกษห คนยี่ 4
พ.ศ. 2538 พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชัั ฏ ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เหื่ อ ิั น ยี่
24 หกราคห พ.ศ. 2538 โดานาาชิน าัี กัั า นาากรัฐ หนตรี เป็ น ผู้ รั บ สนองพระบรหราชโองการแัะ
หีผับังคับใช้ในิันยี่ 25 หกราคห พ.ศ. 2538 “ิิยาาััาครู” เปัี่านเป็น “สถาบันราชััฏ” ในบยยั่ิไป หาตรา
7 ฉบับกฤษฎีกา “ใา้สถาบันราชััฏเป็นสถาบันอุดหศึกษาเพื่อการพัฒนาย้องถิ่น หีิัตถุประสงค์ใา้การศึกษา
ิิชาการ แัะิิชาชีพชั้นสูง ยาการิิจัา ใา้บริการยางิิชาการแก่สังคห ปรับปรุงถ่าายอดแัะพัฒนาเยคโนโัาี
ยานุบารุงศิัปะแัะิัฒนธรรห ผัิตครู แัะส่งเสริหิิยาฐานะครู เฉพาะยางด้านการผัิตบัณฑิต สถาบันราชััฏ
ยุกแา่งสาหารถผัิตบัณฑิตได้สูงกิ่าระดับปริญญาตรี”
ตาแาน่ ง “อธิการ” เปัี่ า นเป็ น “อธิการบดี ” ผู้ ช่ิ าศาสตราจารา์ป รีช า เศรษฐี ธร จึงดารง
ตาแาน่ ง “อธิการรักษาราชการในตาแาน่ งอธิการบดีส ถาบั นราชััฏ จัน ยรเกษห” ตั้งแต่ิันยี่ 25 หกราคห
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 พระบายสหเด็ จ พระปรหิ น ยรหาาัู หิ พ ัอดุ ั าเดชฯ ยรงพระกรุณ าโปรดเกั้ าฯ
แต่งตั้ง รองศาสตราจารา์สุิรรณี ศรีคุณ ใา้ดารงตาแาน่งอธิการบดีสถาบันราชััฏจันยรเกษห คนยี่ 1 ตาหยี่
คณะกรรหการสัาประจาสถาบันราชััฏจันยรเกษหเสนอ เหื่อิันยี่ 12 ธันิาคห พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542 สถาบั น ราชัั ฏ จั นยรเกษห เปิ ดศู นา์ การศึ กษาจั นยรเกษห - สาะพาณิ ชา์ ในพื้ น ยี่
โรงเรีานสาะพาณิชา์ ซอาสุขุหิิย 101 (ปุณณิิถี) ถนนสุขุหิิย กรุงเยพหาานคร
พ.ศ. 2543 สถาบันราชััฏจันยรเกษห จัดตั้งศูนา์การศึกษาจันยรเกษห - เยคนิคชัานาย
พ.ศ. 2544 สถานบันราชััฏจันยรเกษห จัดตั้งศูนา์การศึกษาจันยรเกษห - หีนบุรี
พ.ศ. 2544 นาาสหศั กดิ์ ิาะนั นยน์ ผู้ อ านิาการส านั กส่ งเสริหิิชาการ กรรหการสัาประจ า
สถาบันราชััฏจันยรเกษห รักษาราชการแยนอธิการบดีสถาบันราชััฏจันยรเกษห
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารา์หัณฑรา ธรรหบุศา์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรหการสัาประจา
สถาบันราชััฏจันยรเกษห รักษาราชการแยนอธิการบดีสถาบันราชััฏจันยรเกษห
พ.ศ. 2545 พระบายสหเด็ จ พระปรหิ น ยรหาาัู หิ พ ัอดุ ั าเดชฯ ยรงพระกรุณ าโปรดเกั้ าฯ
แต่ งตั้ ง รองศาสตราจารา์ เยื้ อ น ยองแก้ ิ ใา้ ด ารงต าแาน่ ง อธิ ก ารบดี ส ถาบั น ราชัั ฏ จั น ยรเกษห คนยี่ 2
ตาหยี่คณะกรรหการสัาประจาสถาบันราชััฏจันยรเกษหเสนอ เหื่อิันยี่ 9 พฤศจิกาาน พ.ศ. 2545
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พ.ศ. 2547 พระราชบั ญ ญั ติ ห าาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เหื่อิันยี่ 14 หิถุนาาน พ.ศ. 2547 แัะหีผ ับังคับ ใช้ ในิัน ยี่ 15 หิ ถุนาาน พ.ศ. 2547 ใา้ “สถาบั น ราชัั ฏ ”
หีฐานะเป็น “หาาิิยาาััาราชััฏ”
พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารา์หานพ พราาหณโชติ รักษาราชการแยนอธิการบดีหาาิิยาาััาราชััฏ
จันยรเกษห
พ.ศ. 2548 พระบายสหเด็จ พระปรหิ นยรหาาัูหิ พ ัอดุ ั าเดชฯ ยรงพระกรุณ าโปรดเกั้ าฯ
แต่ งตั้งรองศาสตราจารา์ หานพ พราาหณโชติ ใา้ ดารงตาแาน่ งอธิการบดีหาาิิยาาัั าราชัั ฏ จัน ยรเกษห
คนยี่ 3 เหื่อิันยี่ 11 หกราคห พ.ศ. 2548 ตาหพระราชบัญญัติหาาิิยาาััาราชััฏ พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548 หี ป ระกาศกระยริงหาาดไยา เหื่ อิัน ยี่ 20 หกราคห พ.ศ. 2548 ใา้ หาาิิย าาัั า
ราชัั ฏ จั น ยรเกษหใช้ ป ระโาชน์ ในราชการในพื้ น ยี่ ต าบัแพรกศรี ร าชา อ าเัอสรรคบุ รี จั งาิั ด ชั า นาย
เนื้อยีป่ ระหาณ 326 ไร่ 85 ตารางิา เป็นยี่ตั้งศูนา์การศึกษาหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห – ชัานาย
พ.ศ. 2548 หีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เหื่อิันยี่ 9 หีนาคห พ.ศ. 2548 เรื่อง การจัดตั้งส่ิน
ราชการในหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห กระยริงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานอธิการบดี คณะเกษตรแัะ
ชีิ ัาพ คณะหนุ ษ าศาสตร์ แ ัะสั งคหศาสตร์ คณะิิย าาการจัด การ คณะิิ ย าาศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
สถาบั น ิิ จั า แัะพั ฒ นา ส านั ก ิิ ย าบริ ก ารแัะเยคโนโัาี ส ารสนเยศ ส านั ก ศิ ั ปะแัะิั ฒ นธรรห แัะ
สานักส่งเสริหิิชาการแัะงานยะเบีาน
พ.ศ. 2549 หาาิิ ย าาัั า เปิ ด สอนาัั ก สู ต รแพยา์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต แัะบั ณ ฑิ ต ิิ ย าาัั า
เปิดสอนาัักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาิิชาการพัฒนาธรรหาัิบาั
พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารา์ เดช พุ ยธเจริญยอง กรรหการสัาหาาิิยาาัั าราชัั ฏจันยรเกษห
รักษาราชการแยนอธิการบดีหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห
พ.ศ. 2552 พระบายสหเด็ จ พระปรหิ น ยรหาาัู หิ พ ัอดุ ั าเดชฯ ยรงพระกรุณ าโปรดเกั้ าฯ
แต่งตั้ง นาาสุ ช าติ เหืองแก้ิ ใา้ ด ารงตาแาน่งอธิการบดีหาาิิยาาัั าราชััฏ จันยรเกษห คนยี่ 4 เหื่ อิัน ยี่
28 ธันิาคห พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารา์ สุ หาัี ไชาศุ ั รากุ ั คณบดี คณะหนุ ษาศาสตร์ แัะสั งคหศาสตร์
รักษาราชการแยนอธิการบดีห าาิิย าาัั า ราชัั ฏ จันยรเกษห ตั้งแต่ิันยี่ 26 หกราคห พ.ศ. 2554 ถึง ิัน ยี่
24 กรกฏาคห พ.ศ. 2554 แัะตั้งแต่ิันยี่ 21 หกราคห พ.ศ. 2555 ถึงิันยี่ 18 กรกฏาคห พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554 นาาแพยา์ ิิ ชั า โชคิิ ิั ฒ น รั ก ษาราชการแยนอธิ ก ารบดี ห าาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ
จั น ยรเกษห ตั้ งแต่ ิั น ยี่ 25 กรกฏาคห พ.ศ. 2554 ถึ ง ิั น ยี่ 20 หกราคห พ.ศ.2555 แัะตั้ งแต่ ิั น ยี่ 19
กรกฏาคห พ.ศ. 2555 ถึงิันยี่ 21 ตุัาคห พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 พระบายสหเด็ จ พระปรหิน ยรหาาัู หิพ ัอดุ ั าเดชฯ ยรงพระกรุณ าโปรดเกั้ าฯ
แต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารา์ สุ ห าัี ไชาศุ ั รากุ ั ใา้ ด ารงต าแาน่ งอธิ ก ารบดี ห าาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ
จันยรเกษห คนยี่ 5 เหื่อิันยี่ 22 ตุัาคห พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560 สหเด็ จ พระเจ้ า อาู่ าั ิ หาาิชิ ร าังกรณ บดิ น ยรเยพาิรางกู ั ยรงพระกรุ ณ า
โปรดเกั้ า ฯ แต่ ง ตั้ งรองศาสตราจารา์ ดร.สุ ห าัี ไชาศุ ั รากุ ั ใา้ ด ารงต าแาน่ ง อธิ ก ารบดี ห าาิิ ย าาัั า
ราชััฏจันยรเกษหต่ออีก 1 ิาระ เหื่อิันยี่ 17 หกราคห พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564 พ ระบาย สหเด็ จ พระเจ้ า อาู่ าั ิหาาิชิ ร าังกรณ บ ดิ น ย รเย พ าิรางกู ั
ยรงพระกรุ ณ าโปรดเกั้ าฯ แต่ งตั้งผู้ ช่ ิ าศาสตราจารา์ ราเชนยร์ เาหื อ นชอบ ใา้ ดารงต าแาน่ งอธิ การบดี
หาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห คนยี่ 6 เหื่อิันยี่ 12 กรกฎาคห 2564 ถึงปัจจุบัน
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พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1
การก าเนิ ด แัะพั ฒ นาการของหาาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ จั น ยรเกษห สาหารถแบ่ งได้ เป็ น 4 าุ ค
ยี่สาคัญ ดังนี้
1. ยุคโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2483 - 2501
หาาิิยาาััาราชััฏจัน ยรเกษห ก่อตั้งเหื่อิันยี่ 9 กันาาาน 2483 ชื่อิ่าโรงเรีานฝึกาัดครู
หัธาห หี าห่อหาัิงหานิจ ชุหสาา เป็นอาจารา์ใาญ่ เป็นโรงเรีานฝึกาั ดครูหัธาหแา่งแรก ในขณะยี่โรงเรีาน
ฝึ ก าั ด ครู อื่ น ๆ ยี่ หี อ าู่ ในเิัานั้ น เป็ น โรงเรี า นฝึ ก าั ด ครูป ระถห รับ นั กเรีา นโดาิิ ธีส อบคั ดเัื อก ต่ อ หาใช้ิิ ธี
คั ด เฉพาะนั ก เรี า นยี่ ส อบได้ ยี่ 1 - 2 ของแต่ ั ะจั ง าิั ด เหื่ อ จบออกไปย างานจึ ง ได้ รั บ การากา่ อ งหาก
เพราะหีคิาหรู้ดีสอนได้ยุกิิชา อีกยั้งรักงาน ไห่เัือกงาน
2. ยุควิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2501 - 2537
พ.ศ. 2501 โรงเรีานฝึกาัดครูหัธาห ได้า้าาหาอาู่ ยี่ซอาสังขะิัฒ นะ 2 ถนนัาดพร้าิ แัะ
ได้รับการากฐานะเป็น “ิิยาาััาครูจันยรเกษห” เปิดสอนระดับ ป.ห. รุ่นยี่ 18 เป็นรุ่นสุดย้าา แัะเปัี่านเป็น
ผัิตครูประกาศนีาบัตริิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ต่อหา เหื่อปริหาณครูหีหากเพีางพอแั้ิ จึงได้เพิ่หการผัิต
บัณฑิตในสาขาอื่นๆ อีกาัาาสาขา
3. ยุคสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2538 - 2546
ิั น ยี่ 24 หกราคห พ.ศ. 2538 ิิ ย าาัั า ครู ไ ด้ รั บ การากฐานเป็ น “สถาบั น ราชัั ฏ ”
การเปัี่า นแปังยี่ส าคัญยี่สุ ดในาุคนี้ คือ การระบุชัดเจนิ่า “สถาบันราชััฏเป็นสถาบันอุดหศึกษาเพื่อการ
พั ฒ นาย้ อ งถิ่ น ” เป็ น การก าานดอั ต ัั ก ษณ์ แัะั ารกิ จ ของสถาบั น ราชัั ฏ แัะในปม พ.ศ. 2541
สถาบันราชััฏจันยรเกษหได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
4. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - 2559
ิันยี่ 14 หิถุนาาน พ.ศ. 2547 สถาบันราชััฏจันยรเกษหได้รับการากฐานะเป็นหาาิิยาาััา
ราชััฏจันยรเกษห ตาหพระราชบัญญัติหาาิิยาาััาราชััฏ พ.ศ. 2547 หีฐานะเป็นนิติบุคคั ยั้งนี้เป็นไปตาห
แนิยางของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดหศึกษา ตาหพระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ พ.ศ. 2542 ยี่ต้องการ
ปรับโครงสร้างโดาการริหสถาบันอุดหศึกษาของรัฐยี่สังกัดกระยริงศึกษาธิการใา้เข้าหาอาู่ัาาใต้าน่ิางาน
เดีา ิกัน แัะใา้ ส ัาหาาิิยาาัั า กากั บ ดู แัหาาิิย าาัั า เพื่ อ ใา้ เกิ ดคิาหคั่ องตั ิ ในการบริา ารกิจกรรห
ของหาาิิยาาััา โดาคงัารกิจของสถาบันราชััฏไิ้เช่นเดิห
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
หาาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ ได้ น้ อ หน าพระบรหราโชบาาด้ า นการศึ ก ษาหาเป็ น แนิยางการขั บ เคัื่ อ น
แผนาุยธศาสตร์หาาิิยาาััาราชััฏเพื่อการพัฒนาย้องถิ่น ระาะ 20 ปม (พ.ศ. 2560 – 2579)

1 รองศาสตราจารา์ ดร. สุหาัี ไชาศุัรากุั. 2559. ิิสัายัศน์แัะแนิยางการบริาารหาาิิยาาััา เสนอต่อคณะกรรหการสรราาอธิการบดี

แัะสัาหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห. าน้า 1.
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2.3 ทาเนียบผู้บริหาร

ทาเนียบผู้บริหาร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

พ.ศ.
2484
2491
2497
2501
2503
2508
2515
2517
2519
2528
2532
2537
2540
2545
2548
2552
2555
2560
2564

ชื่อ – สกุล
าห่อหาัิงหานิจ
ดร.กหั
อาจารา์โชค
อาจารา์ประาุยธ
อาจารา์สนอง
อาจารา์พงศ์อินยร์
คุณาญิงบุญฉิี
อาจารา์สนอง
ดร.ิิศิษฏ์
รองศาสตราจารา์ ดร.อินยร์
รองศาสตราจารา์ ดร.ยองคูณ
ผู้ช่ิาศาสตราจารา์ปรีชา
รองศาสตราจารา์สุิรรณี
รองศาสตราจารา์เยื้อน
รองศาสตราจารา์หานพ
ดร.สุชาติ
รองศาสตราจารา์ ดร.สุหาัี
รองศาสตราจารา์ ดร.สุหาัี
ผู้ช่ิาศาสตราจารา์ราเชนยร์
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ชุหสาา
เัาพิจิตร
สุคันธิณิช
สิัสดิสิงา์
สิงาะพันธุ์
ศุขขจร
พราหโหปกรณ์กิจ
สิงาะพันธุ์
ชุหิรฐาาี
ศรีคุณ
างส์พันธุ์
เศรษฐีธร
ศรีคุณ
ยองแก้ิ
พราาหณโชติ
เหืองแก้ิ
ไชาศุัรากุั
ไชาศุัรากุั
เาหือนชอบ

15

ตาแหน่ง
อาจารา์ใาญ่
อาจารา์ใาญ่
อาจารา์ใาญ่
อาจารา์ใาญ่
อาจารา์ใาญ่
อาจารา์ใาญ่
ผู้อานิาการ
ผู้อานิาการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี

2.4 ที่ตั้ง และแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
หาาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ จั น ยรเกษห ตั้ ง อาู่ ใ นพื้ น ยี่ ก ัางกรุ ง เยพหาานคร ยี่ ั้ อ หรอบด้ ิ า
สิ่ งอ านิาคิาหสะดิก เช่ น รถไฟฟ้ าหาานคร (BRT) รถไฟเฉัิ ห พระเกีารติ 6 รอบพระชนหพรรษา (BTS)
า้างสรรพสินค้า แัะสินสาธารณะ ด้ิาพื้นยี่ประหาณ 90 ไร่ ยี่ถูกจัดสรรเป็นอาคารเรีานแัะอาคารปฏิบัติการ
กิ่า 30 าััง พื้นยี่การเรีานรู้แัะการยากิจกรรหสันยนาการ สนาหกีฬา สระิ่าาน้า แัะศูนา์ออกกาัังกาา
ริหถึงบรราากาศรอบหาาิิยาาััายี่สนับสนุนการเรีานรู้ตัอดชีิิตอา่างหีคุณัาพ
ยี่ตั้งเัขยี่ 39/1 ถนนรัชดาัิเษก แขิงจันยรเกษห เขตจตุจักร กรุงเยพหาานคร 10900
เิ็บไซต์ : www.chandra.ac.th
โยรศัพย์ 02-942-5800 ,02-942-6800
Facebook: www.facebook.com/PRCRU1/
การคมนาคม
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ
รถประจายางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529
รถประจายาง : สาา 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206

แผนปฏิบัติราชการประจาปมหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห พ.ศ. 2565

16

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
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2.5 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย
(หาตรา 16) *
สภาวิชาการ
(หาตรา 20) *

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(หาตรา 23) *
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(หาตรา 25) *

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
(หาตรา 49 ) *

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(พรบ. กพอ. ฉบับยี่ 2 พ.ศ. 2551)**

อธิการบดี
(หาตรา 27) *

สานักงานอธิการบดี
๐ สานักงานอธิการบดี
- กองกัาง
- กองคััง
- กองบริาารงานบุคคั
- กองนโาบาาแัะแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะ / วิทยาลัย
๐ คณะเกษตรแัะชีิัาพ
- สานักงานคณบดี
๐ คณะิิยาาศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ัาคิิชาิิยาาศาสตร์
- ัาคิิชาิิยาาศาสตร์ประาุกต์
๐ คณะหนุษาศาสตร์แัะ
สังคหศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ัาคิิชาหนุษาศาสตร์
- ัาคิิชาสังคหศาสตร์

๐ คณะิิยาาการจัดการ
- สานักงานคณบดี
๐ คณะศึกษาศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- โรงเรีานสาธิตฯ ***
๐ ิิยาาััาการแพยา์ยางเัือก ***
- สานักงานคณบดี
๐ บัณฑิติิยาาััา ***

- สานักงานคณบดี

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก
๐ สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
- สานักงานผูอ้ านิาการ
๐ สานักิิยาบริการแัะเยคโนโัาีสารสนเยศ
- สานักงานผูอ้ านิาการ
๐ สานักส่งเสริหิิชาการแัะงานยะเบีาน
- สานักงานผูอ้ านิาการ
๐ สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห
- สานักงานผูอ้ านิาการ
๐ ศูนา์การศึกษาหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห - ชัานาย ***
- สานักงานผูอ้ านิาการ

หน่วยงานจัดตั้งภายใน
- สานักงานสัาหาาิิยาาััา ***
- สานักประกันคุณัาพการศึกษา ***
- สานักงานาหิดิิชาศึกษายัิ่ ไป ***
- สานักงานตริจสอบัาาใน ***
- ศูนา์ฝึกประสบการณ์ิิชาชีพ (จันยรเกษหปาร์ค) ***
- ศูนา์บ่หเพาะิิสาากิจ ***
- โรงพาาบาัสัติ์ ***
- สถานพาาบาั ***

หมายเหตุ : ( * ) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา....)
( ** ) พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
( *** ) หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.6 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

- กองกัาง
- กองคััง
- กองบริาารงานบุคคั
- กองนโาบาาแัะแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะ / วิทยาลัย

- คณะเกษตรแัะชีิัาพ
- คณะิิยาาศาสตร์
- คณะหนุษาศาสตร์
แัะสังคหศาสตร์
- คณะิิยาาการจัดการ
- คณะศึกษาศาสตร์
- ิิยาาััาการแพยา์ยางเัือก
- บัณฑิติิยาาััา

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก

- สถาบันิิจาั แัะพัฒนา
- สานักิิยาบริการ
แัะเยคโนโัาีสารสนเยศ
- สานักส่งเสริหิิชาการ
แัะงานยะเบีาน
- สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห
- ศูนา์การศึกษาหาาิิยาาััา
ราชััฏจันยรเกษห - ชัานาย

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

- สานักงานสัาหาาิิยาาััา
- สานักประกันคุณัาพการศึกษา
- สานักงานาหิดิิชาศึกษายั่ิไป
- สานักงานตริจสอบัาาใน
- โรงเรีานสาธิตหาาิิยาาััา
ราชััฏจันยรเกษห

สานักงานสภามหาวิทยาลัย *
หน่วยงานสิทธิประโยชน์

- ศูนา์ฝึกประสบการณ์ิิชาชีพ
(จันยรเกษหปาร์ค)
- ศูนา์ส่งเสริหสุขัาพ
แัะสระิ่าาน้า
- โรงพาาบาัสัติ์
- ร้านค้าสิัสดิการ

หน่วยงานอื่น

- ศูนา์ัาษา
- ศูนา์บ่หเพาะิิสาากิจ

หมายเหตุ: * เป็นาน่ิางานัาาในยี่จัดตั้งขึ้นโดาสัาหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห
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ส่วนที่ 3
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็ น 3 ระดับ
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ซาติ แผนระดับ 2 เป็นแผนที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซาติ ซึ่งกาหนดประเด็นการพัฒนา และถ่ ายทอดไปสู่แนวทางในการ
ปฏิบัติแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
13 ด้าน และแผนระดับ 3 เป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2
สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามกฎหมายที่กาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญาระหว่ างประเทศ ทั้งนี้แผนระดับที่ 3 หมายรวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับโดยรายละเอียดของแผน
แต่ละระดับ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ
ที่มา : สศช. (2562)
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3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว
ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ให้มีเสถียรภาพอย่ างยั่งยืน ตามแนวทางที่กาหนดในยุทธศาสตร์ ซาตินั้น จาเป็ นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้ และ
ความก้ าวหน้ าด้ านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัต กรรม รวมถึงการพั ฒ นาก าลั ง คนที่เ หมาะสม
เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการนาพาประเทศให้ หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ ปานกลาง ยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุ
วาระการพัฒนาที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation-driven Economy) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร
ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจนรองรับผลกระทบจากพลวัตรของกระบวนการโลกาภิวัตน์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 กาหนดแนวทางในการ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ตารางความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) กับ แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
มรภ.จันทรเกษม
พ.ศ. 2565

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
1. การพัฒนาท้องถิ่น

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
2. การผลิตและพัฒนา
ครู
3. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
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4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
1. การพัฒนาท้องถิ่น

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

โดยสรุปความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้
3.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น ที่ 1 : ปรั บ เปลี่ ย นค่านิ ย มและวัฒ นธรรม (การบรูณาการเรื่องความซื่อสั ตย์ วินัย คุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/ปลูกฝังค่า นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน/การ
ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม)
ประเด็นที่ 2 : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงปฐมวัย/วัยเรียน/วัยรุ่น/วัยแรงงาน/วัยสูงอายุ)
ประเด็นที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมบทบาท "ครู" ให้เป็นครูยุคใหม่/เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท/ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
ประเด็นที่ 7 : เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ (ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต/ ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อยอดสู่ระดับอาชีพ)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 1 : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมมี ก ารจั ด ท าแผนงาน/โครงการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษา
ให้ มีอัตลั กษณ์ การเป็ น “วิศวกรสั งคม” เข้าใจกระบวนการแก้ ไ ขปั ญหาเชิง พื้น ที่ เกิดส านึกรักบ้านเกิ ด และ
ติดถิ่นกาเนิดของตนเอง รวมทั้งคุณลักษณะของคนไทย 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว โดยมหาวิทยาลั ย ได้ดาเนิ นโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
คุณลักษณะคนไทยที่พึ งประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิ ของตนเองและผู้อื่น และมีการประเมินผลการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 2 : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน ทรเกษมมีโ รงเรียนสาธิต มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนมีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
ตอบสนองความต้องการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย (Reskill – Upskill) เพื่อพัฒนาให้มีทักษะตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ประเด็นที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมมี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นการสอนที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งความพร้อมด้านบุคลากร
ความพร้อมด้านนักศึกษา ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพด้านกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกกาลั งกาย กีฬาและนั น ทนาการ โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่ ว นร่ว ม
ในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และรู้จักการขอโทษ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬา จึงมีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอา นวย
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ความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิท ยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้
ด้านการผลิตและพัฒนาครู มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมที่มีอัตลักษณ์
และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สร้างบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4
ประการและถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย ที่เข้าสู่วิชาชีพ
ได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสมรรถนะครูให้มีทักษะครูแห่งอนาคต (CRU SMART
TEACHER)
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความเป็นเลิศ
ในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตให้สอดรับความต้องการของประเทศ ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบท
ที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ช าเป็ น มื อ อาชี พ มี ส มรรถ นะ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ 4 ประการ (Soft Skills)
โดยการบูรณาการกับการทางานในท้องถิ่น (CRU Local Wil)
3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 5 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ด้ ว ยการสร้ า งมู ล ค่ า สิ น ค้ า ทางการเกษตรที่ เ ป็ นอั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่น
การเกษตรปลอดภัย และการเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและหวง
แหนแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชื่อมโยงภูมิภาค
โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยการสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดและข้อมูล ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 1 : การเกษตรสร้างมูลค่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน ทรเกษมเข้าไปมีส่วนในการการยกระดับขีดความสามารถในการแข่ งขัน
ให้ กั บ การเกษตรแปรรู ป ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม ยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภัณฑ์
ทาให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ พัฒนาเกษตรแปรรูปสู่ออร์แกนิคให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นที่ 3 : ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ จั นทรเกษมมีส่ ว นร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ ประกอบการการท่องเที่ยว
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบผลิ ตภัณฑ์
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่ อ งเที่ ย วรวมทั้ง การสร้า งผู้ ประกอบการใหม่ และพัฒ นาผู้ ประกอบการอุตสาหกรรม
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยว และระบบบริหารจัดการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสการค้า
ประเด็นที่ 4 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการครบวงจรตั้ ง แต่ ก ารเสริ ม สร้ า งความรู้
และทักษะในการดาเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้และการให้คาปรึกษาแนะนาในด้านการพัฒนา
มาตรฐานต่างๆ นานวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร Digital มาใช้ในการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต และคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เพิ่ ม ช่ อ งทางการค้ า และเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร และพั ฒ นาไปสู่
ผู้ประกอบการ SMEs แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs) ควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในพื้ นที่เป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมตามบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยการให้ความช่วยเหลือแก้ ไขปัญหาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ตลอดจนร่วมพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและส่งเสริมการตลาดรวมถึงการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยให้นั กศึกษา อาจารย์
และบุ คลากร เข้าไปมีส่ ว นร่ ว มในการบู ร ณาการศาสตร์ เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม แก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับด้านการศึกษา ให้แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรับผิดชอบ
3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (รอง) ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศ ในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 : การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (สร้างความเป็นการเข้าถึ ง
บริการการศึกษา โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส)
ประเด็นที่ 2 : การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี (สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ประเด็นที่ 3 : การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ)
ประเด็นที่ 4 : การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม ในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ
ครอบครัว การเงินและอาชีพ /เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง /สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน)
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(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 1 : การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม เปิดให้โอกาสทางการศึกษาโดยมีการรับสมัครนักศึกษาประเภท
โควตาต่างๆ ที่ให้โอกาสแก่นักเรียนในท้องถิ่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อคนทุกวัย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ดาเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปั ญหาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบด้วย
ประเด็นที่ 3 : การเสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น โดยศึกษา
หาแนวทางการพัฒนา สร้างนวัตกรรมเกษตร และนานวัตกรรมไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
เป้าหมายและพื้นที่ตามบริบท เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างรายได้ เพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น และ
ดาเนินงานโครงการสนับสนุนการเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้น
จากการถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 4 : การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษมมี ก ารด าเนิ นโครงการพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น (OTOP)
สู่ Market Place โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โครงการส่งเสริม
ความรั ก ความสามั ค คี เข้ า ใจสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ข องตนเองและผู้ อื่ น ภายใต้ พื้ น ฐานของ ระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาบลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562
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เป้าหมาย ดังนี้
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยให้นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร เข้าไปมีส่วนร่วมในการบูรณาการศาสตร์ เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจ ยกระดับด้านสังคม แก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับด้านการศึกษา ให้แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
3.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 : ภาครัฐมีความทันสมัย (มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ /พัฒนา
และปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ ให้ทันสมัย)
ประเด็นที่ 2 : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสู ง
มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีค วามคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม /บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยม ในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามความก้าวหน้า ในอาชีพ)
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ประเด็นที่ 3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต (บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุ ณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต /การปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาดเป็นธรรมและตรวจสอบได้)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 4 : ภาครัฐมีความทันสมัย
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษมมียุทธศาสตร์การดาเนิน งานที่ชัดเจน ในด้านการพัฒ นาระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ บุคลากรเป็นคนดีและ
เก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต สานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และ
ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 2 : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสู ง
มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบการบริหารจัดการบุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาลโดยส่งเสริม
ให้บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิ และพัฒนาขีดความสามารถที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบ
ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิด ผลักดันพันธกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ตื่นตัว และ
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยมหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามประกาศของสานักงาน ป.ป.ช.
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3.2 แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 1 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งกาหนดประเด็นการพัฒนา และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 2 เช่น แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ดังแผนภาพที่ 2 แผนระดับ 2

แผนภาพที่ 2 แผนระดับ 2
ที่มา : สคช. (2562)

ตารางความสอดคล้องของแผนระดับที่ 2 กับ แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2565
แผนแม่บท

11. ศักยภาพคน 12. การพัฒนาการ 16. เศรษฐกิจ
ตลอดช่วงชีวิต เรียนรู้
ฐานราก

แผนปฏิรูปประเทศ
กรอบแผนพัฒนา 12. ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุง่
เศรษฐกิจและสังคม เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การ
แห่งชาติฉบับที่ 13 พัฒนาแห่งอนาคต
กิจกรรมปฏิรปู
ที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ
(Big Rock)

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3
การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (BR1203)

แผนปฏิบัติราชการ 2. การผลิตและพัฒนาครู
ประจาปี
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
มรภ.จันทรเกษม
พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

17. ความเสมอภาค 23. การวิจัย
และหลักประกันทาง และพัฒนา
สังคม
นวัตกรรม

ด้านการศึกษา
1. ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
13. ภาครัฐที่มี
มูลค่าสูง
สมรรถนะสูง
2. จุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้น
คุณค่าและความยั่งยืน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5
การปฏิรปู บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน (BR1205)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
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4. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ

3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
(1) ประเด็น (หลัก) ที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 110301 วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมายที่ 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
เป้ า หมายที่ 110501 ผู้ สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต มี ทั ก ษะการ
ดารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
(1.2) การบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา มีความสอดคล้ องกับเป้าหมาย โดยในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้พัฒ นาและปรับ ปรุง
หลั ก สู ต รจ านวนทั้ ง สิ้ น 45 หลั ก สู ต ร เพื่ อ ความทั น สมั ย รองรั บ กั บ ความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงในยุค ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรอาศัยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ผู้ใช้แรงงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อกาหนดสมรรถนะหลักของบัณฑิตตามทักษะ
ที่สถานประกอบการต้องการ และกาหนดเป็นรายวิชาให้สอดรับกับสมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึง
พัฒ นาหลั กสู ตรแบบ WIL (Work Integrated Learning) ให้ นักศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไ ปกั บการท างานกับ สถาน
ประกอบการจริง ซึ่งจะให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับสถานประกอบการจริง และมีโอกาสในการทางานได้
ทันทีเมื่อจบการศึกษา
นอกจากนั้น แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับด้านการพัฒนาท้องถิ่น ยังมีเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพแรงงาน
และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้กาหนดเป็นหลักสูตรระยะสั้น จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า
และประชาชน และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่การศึกษา ที่สนใจเพิ่มทักษะเดิม (Re Skill) ตลอดจนโครงการเพิ่มทักษะ
ใหม่ (Up Skill) ทั้งด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทักษะด้านการบริหารการเงิน การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจของ
ตนเอง และการปรับตัว เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีปกติใหม่ /วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์การระบาดของไวรั ส โคโรน่ า (Covid-19) รวมถึงจัดกิจกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ สู งอายุ
กิจ กรรมนั น ทนาการ และการมีส่ ว นร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสั งคม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการดูแล
ผู้สูงอายุ
(2) ประเด็น (หลัก) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 120101 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จ าเป็ น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่ อสาร และทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่า งมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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เป้าหมายที่ 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
(2.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ด้านการผลิตและ
พัฒนาครู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
ดังกล่าว โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังพัฒนาหลักสูตรแบบ WIL (Work Integrated Learning) คือให้นักศึกษา
เรี ย นควบคู่ ไ ปกั บ การท างานกั บ สถานประกอบการจริ ง ซึ่ ง จะให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี กั บ สถาน
ประกอบการจริง และมีโอกาสในการทางานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
จึงมีทักษะสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันจริง อีกทั้งยังสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จากการได้เรียนรู้ควบคู่กับการทางานในสถานประกอบการจริงอีก ด้ว ย
นอกจากนั้น ยังมีการจัดระบบสนับสนุนสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาศัก ยภาพ
นักศึกษาตามพหุปัญญา ประเมินทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษารายบุคคลและจัดกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยงกับ การสร้างงานสร้างอาชีพ และการจัดการเรียนการสอนหลั กสู ตร ค.บ.
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีการทาความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานด้านการศึกษาหลักของประเทศ ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีโรงเรียนเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี ไม่น้อยกว่า 60 โรงเรียน นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จานวน 90 โรงเรียน ทาให้มั่นใจว่ามีความพร้อมในการสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะแห่งอนาคต
(3) ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (รอง)
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ 150201 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
(3.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทดังกล่าว โดยได้กาหนดกิจกรรม และตัวชี้วัด
ในการยกระดับ คุณภาพผู้สู งอายุ อยู่ ในโครงการยกระดับและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความสุขทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต นอกจากนั้น ยังส่งเสริมความรู้ในการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันและลดการเกิดโรค และมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และสร้างให้
ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อครอบครัว ต่อสังคม และในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ยังมีการ
พั ฒ นาต้ น แบบการพั ฒ นาชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ ห ลั ก “บวร” สู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เชิ ง พื้ น ที่
โดยได้พัฒนากลไกการทางานเชิงพื้นที่ของแต่ละคณะ/หน่วยงานให้มีรูปธรรมและนาสู่การปฏิบัติจริง ด้วยการ
ประกาศเป็นนโยบายมหาวิทยาลัย จัดทาแผนงานการวิจัย แผนงานการบริการวิชาการ แผนงานการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา เชิงพื้นที่ทั้งในระดับมหาวิทยาลั ย และระดับคณะ/หน่วยงาน ปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรทุนการวิจัยและการพัฒ นาเชิงพื้นที่ แสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ
ทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น
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อย่างครบถ้วน รวมถึงได้ดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล โดยกาหนดพื้นที่ในการดาเนินการร่ว มกัน และกาหนด
กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตจากความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ภาคีการ
พัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(4) ประเด็น (รอง) ที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(4.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทดังกล่าว โดยได้กาหนดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น โดยระบบและกลไกของหน่วยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการการวิจัยและเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ทาหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมและโครงการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาด
เชิงพาณิชย์ สร้างแพลตฟอร์มการตลาดให้กับสินค้าชุมชน เพื่อจาหน่ายสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น
(5) ประเด็น (รอง) ที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม สูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
เป้าหมายที่ 230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 230202 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
(5.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทดังกล่าว โดยมีระบบและกลไกการทางานวิจัยเชิงพื้นที่
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและสนับสนุน
ทาหน้าที่ประสานงานการวิจัยภายในและระหว่างมหาวิทยาลัย โดยสร้างภาคีเครือข่ายในการทางาน มุ่งเน้น
การพัฒนาและการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับ
และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย โดยจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา รวมถึงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีกิจกรรมด้านการจัดการขยะและ
การสร้างนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
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3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ

(1) ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา
(1.1) เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป
ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
(1.2) การบรรลุเป้าหมายประเด็นการปฏิรูป
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สร้างภาคีเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และหน่วยงานจัดการศึกษาในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตครู หลักสูตรการพัฒนาครูประจาการให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างครูนวัตกรพร้อมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้แก่บัณฑิตครู
พัฒนาสมรรถนะของครูที่ยืดหยุ่นตรงกับความต้องการของครูและสถานศึกษาในเชิงพื้นที่และแผนการศึกษาชาติ
รวมถึงยกระดับสมรรถนะครูของครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งครูผู้สอนในสถานศึกษาให้มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีมาตรฐาน จิตวิญญาณความเป็นครู ผลิตครูที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
สร้างพหุปัญญา/สร้างความรู้แบบสหวิทยาการ มีความรอบรู้ด้านดิจิตอลเพื่อการศึกษา การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ล ะพื้นที่ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
การยกระดับทักษะที่จาเป็นของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครู สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตครูเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (CRU SMART TEACHER)

3.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

1. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมของประเทศ (Key Enablers for Thailand’s
Transformation)
กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ
M 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
M 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
(1.1) เป้าหมาย
เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นที่ เ อื้ อ ต่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นประเทศไปสู่ ก ารเป็ น Hi-Value and
Sustainable Thailand โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและ
ปรับทักษะแรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่และ
ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการสาธารณะตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล ที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ
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(1.2) การบรรลุเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนปัจจัยการพลิกโฉมของประเทศ โดยกาหนดแผนปฏิบัติการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
มุ่งเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจของคนในชุมชน ด้านการศึกษา มุ่งเน้นการ
พัฒนาและยกระดับทักษะคนในชุมชน ปรับทักษะแรงงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2) ด้านการผลิตและพัฒนาครู
ช่ว ยลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษา ช่ว ยเหลื อโรงเรียนขนาดเล็ ก 3) ด้านการยกระดับคุ ณภาพการศึ ก ษา
พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย และส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที และ 4) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สร้างระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทางาน สร้างนวัตกรรมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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3.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกีย่ วข้อง
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องกับ แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม พ.ศ. 2565
ได้ แ ก่ แผนการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2566 (ฉบับปรับปรุง 2563) มีความสอดคล้องดังนื้
ตารางความสอดคล้องของแผนระดับที่ 3 กับ แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2565
แผนการอุดมศึกษาเพื่อ
1. พัฒนาศักยภาพคน
ผลิตและพัฒนากาลังคน
(Capacity Building)
ของประเทศ พ.ศ. 2564
– 2570 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2566 – 2570
แผนด้านวิทยาศาสตร์ (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ
2566 – 2570
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อม
สู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม

2. ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย
อุดมศึกษา
(Research Ecosystem
Building)

3. จัดระบบอุดมศึกษาใหม่
(Higher Education
Transformation)

(S2) การยกระดับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทัน
ต่อพลวัตการเปลีย่ นแปลงของ
โลก โดยใช้วิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์
มรภ.จันทรเกษม
พ.ศ. 2561 – 2566
(ฉบับปรับปรุง 2563)
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
มรภ.จันทรเกษม
พ.ศ. 2565

2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1. การพัฒนาท้องถิ่น

(S4) การพัฒนากาลังคน
สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ แบบก้าวกระโดด
และอย่างยั่งยืน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม
4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1. การพัฒนาท้องถิ่น

4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1. การพัฒนาท้องถิ่น

4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
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3.3.1 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1) วัตถุประสงค์ของแผนที่
(1) ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว สร้างปัญญาให้สังคมไทย
และสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นปัจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความเป็น
นานาชาติ (Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นแรงขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์
(2) ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมอย่ า งกว้ า งขวางและครอบคลุ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริ การให้ ส ามารถนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาครอบคลุมประชากรวัยเรียน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
วัยแรงงานและผู้สูงอายุให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างงานและการเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือ
ภูมิลาเนาของตนเอง
(4) ยกระดับระบบอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยกาหนดจุดเน้น เพื่อการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย (Reinventing University) ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)
2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1. การจั ดการศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดช่ว งชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน และยื ด หยุ่ น เหมาะสมกั บ ก าลั ง คนทุ ก กลุ่ ม วั ย (Enhancing Curriculums for Desired Learning
Outcomes)
2. บัณฑิต/กาลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills Up Skills and New
Skills) เพื่อการทางานและการดารงชีวิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ให้มีคุณภาพและปริมาณ
รองรับการพัฒนาประเทศ ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3. บัณฑิต/กาลังคนมีความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองรับและสอดคล้องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. การสร้ า งเสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ศั ก ยภาพสู ง และความเชี่ ย วชาญเฉพาะศาสตร์
(Enhancement of Brainpower & Concentration of Talents)
2.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
2.2.1 แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning)
2.2.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกาลั งคน (Quality &
Manpower Competencies Enhancement)
2.2.3 แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower &
Concentration of Talents)
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)
3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1. การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมถ่ า ยทอดและประยุ ก ต์ ใ ช้
(Research Innovation and Technology Transfer) เพื่อความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ทรั พ ยากรด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาในระบบอุ ด มศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถสร้ า ง
ขีดความสามารถทั้งทางวิชาการและการนาไปใช้งานจริง
3. นิ เวศสถาบั น อุดมศึกษาเอื้ อต่ อ การเพิ่ม พูนทั ก ษะผู้ ประกอบการและพัฒ นาศั ก ยภาพ
ทางธุร กิจ Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึงระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration
and Support Office)
3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
3.2.1 แนวทางที่ 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research Innovation
and Technology Transfer)
3.2.2 แนวทางที่ 2 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation)
4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการทรัพยากรที่สร้างผลสัมฤทธิ์และ
คุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. สถาบั น อุดมศึกษามีความเป็นเลิ ศตามอัตลั กษณ์/จุดแข็งเพื่อให้ เกิดคุณภาพในระบบ
อุดมศึกษา และสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome - based) สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พื้นที่/ประเทศ
3. สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ตอบสนอง ต่อโลกในศตวรรษที่ 21
4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
4.2.1 แนวทางที่ 1 การบริ ห ารจั ด การและธรรมาภิ บ าล (Management and Good
Governances)
4.2.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย (Reinventing
University)
4.2.3 แนวทางที่ 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education)
5) การขับเคลื่อนสาคัญ
5.1 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 1 กาลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูงตอบโจทย์การ
พัฒ นาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุ ขภาพ การท่องเที่ยว และ
พลังงาน รวมถึง วัสดุและเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
5.2 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 4 การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรีย นรู้
ตลอดชีวิต โดยสมบูรณ์
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3.3.2 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1) จุดมุ่งเน้นนโยบาย
จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่าและความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และ
อาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
จุ ดมุ่งเน้ น นโยบายที่ (6) ประเทศไทยสามารถสร้างกาลั งคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลาง
กาลังคนระดับสูงของอาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่
2) เป้าประสงค์ของแผน
เป้าประสงค์ของแผนที่ 1. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ของแผนที่ 2. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต
เป้าประสงค์ของแผนที่ 3. สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม
3.1 แผนงานสาคัญ
F5 (S1P3) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุ ณค่ า
สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ
3.2 แผนงาน
P1 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy: BCG) ใน 4 ด้าน (ด้านการแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว และพลังงาน
วัสดุ และเคมีชีวภาพ) ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
4.1 แผนงานสาคัญ
F8 (S2P9) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคม
4.2 แผนงาน
P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

36

P11 (S2) ขจั ดความยากจน โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึ งโอกาสด้ านการพัฒ นาอาชี พ
การศึกษาเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
P12 (S2) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
P14 (S2) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
P16 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็น
สังคมคาร์บอนต่า
5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ระดับขั้นแนวหน้า
ที่ก้าวหน้าล้ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
5.1 แผนงานสาคัญ
- ไม่มี
5.2 แผนงาน
- ไม่มี
6) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากาลังคน สถาบัน อุดมศึกษา และสถาบัน วิจัยให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม
6.1 แผนงานสาคัญ
F10 (S4P22) พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรทุ ก คน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จาเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ
F11 (S4P22) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒ นา นักวิทยาศาสตร์และนวั ต กร
ทักษะสูงที่ตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
6.2 แผนงาน
P21 (S4) พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต รวมถึงสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่
P22 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์
และนวัตกร ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
P23 (S4) พลิ กโฉมสถาบั นอุดมศึกษาให้ เป็นเลิ ศตามบทบาทการสร้างกาลั ง คน องค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่และประเทศ
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3.3.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579)
ยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เป็นแผนระดับ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ใช้เป็นเป้าหมายใหญ่ในการดาเนินงานตามทิศทางและ
เป้าหมายระยะ 20 ปี เพื่อมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงตาม พรบ.การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ดังนั้นในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 จึงต้อง
ดาเนินการภายใต้เป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่กาหนดไว้
เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันตามที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายไว้ มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการศึกษา
กลยุทธ์
1. สร้ างและพัฒ นาความร่ว มมือกับผู้ ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒ นาเชิงพื้นที่ และ
ด าเนิ น โครงการตามพั น ธกิ จ และศั ก ยภาพของมหาวิ ท ยาลั ย โดยก าหนดเป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
รวมถึ ง Timeline ในการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (ระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว)
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
2. บู ร ณาการความร่ ว มมือในมหาวิ ทยาลั ย และภายนอกมหาวิ ทยาลั ย (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1.1 มีฐ านข้อมูล ของพื้น ที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริ ง
ของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 จานวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่
1.3 ร้ อ ยละสะสมของจ านวนหมู่ บ้ า นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เข้ า ด าเนิ น โครงการพั ฒ นา
เปรียบเทียบกับจานวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่)
1.4 จ านวนโครงการพัฒ นาท้ องถิ่ นของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ และจานวนโครงการฯ สะสม
(แยกประเภทตามเป้าหมาย)
1.5 จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนา เปรียบเทียบกับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.7 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
1.10 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
1.12 จ านวนวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน/ผู้ ป ระกอบการใหม่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ที่ประสบความสาเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.13 อัตราการอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
โครงการหลัก
1. โครงการจั ดท าฐานข้ อ มูล (Big Data) ของพื้นที่บริ ก ารเพื่ อ ใช้เ ป็น เครื่ อ งมื อช่ ว ยตัดสิ น ใจ
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้พร้อม
ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ)
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมาย
1. บั ณฑิตครู ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์
แต่ละช่วงวัยได้
3. บั ณ ฑิ ต ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ เ ข้ า สู่ วิ ช าชี พ ได้ รั บ การเสริ ม สมรรถนะเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิ ตให้ มีส มรรถนะเป็ น เลิ ศ
เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีส มรรถนะตามมาตรฐานวิช าชีพพร้อ มด้ว ย
จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง 3) มีงานทา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
4. จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานตามข้ อ 1 – 3 โดยก าหนดเป้ าหมายเชิง ปริม าณและคุณภาพ
รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครู
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี อั ต ลั ก ษณ์ สมรรถนะและคุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
2.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา
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2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี
2.4 มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เข้าสู่วิชาชีพ
2.5 ผลคะแนน O-NET หรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการพั ฒ นา
สมรรถนะครูประจาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.6 สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในภูมิภาค
2.7 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด
2. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
3. โครงการจัดทาคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. โครงการจัดทา Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน
ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการ
องค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิช าเป็นมืออาชีพ มีส มรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสานึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิ ตบั ณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิช าชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต ที่ มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ
มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม
โดยก าหนดเป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ รวมถึ ง ระยะเวลาและขั้ น ตอนการด าเนิ น การ (Timeline)
ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด
3.1 จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
3.4 ระดั บ ความสามารถด้ า นการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
3.5 อั ต ราการได้ ง านท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชี พ อิ ส ระทั้ ง ตามภู มิ ล าเนาและ
นอกภูมิลาเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
3.7 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการ
เรียนรู้
3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ความพร้อมและความสามารถปรับ ตัว อย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ในกากับ
ของของรัฐ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ปรั บ ปรุ ง/พัฒ นาระบบบริห ารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากร
ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
4.1 จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
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4.2 อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 ผลการสารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่สาคัญระดับชาติ/จังหวัด/
องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4.4 จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ
4.8 มีฐ านข้อมูล ศิษย์ เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ
4.9 ผลสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการหลัก
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์”
3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

3.3.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
2563)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ จัน ทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2563)
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้
2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
3. ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน มี คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและความยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ อยู่ ดี มี สุ ข
มีทุนทางวัฒนธรรม
4. โรงเรี ย นในท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประชาชนคนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้ง 4ประการ
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละสะสมของพื้นที่บริการที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
1.2 ร้ อ ยละโครงการที่ มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ใช้ แ หล่ ง เรีย นรู้ ตามศาสตร์ พ ระราชา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่า จิตสานึกรักษ์ถิ่น และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
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1.3 ร้ อยละการเพิ่ ม รายได้ หรือลดรายจ่า ย ของท้องถิ่น ที่ได้รับการสนั บสนุน หรื อ พัฒ นาจาก
มหาวิทยาลัย
1.4 ร้อยละของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดาเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ระยะเวลา (Timeline) ในการดาเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
2. บั ณ ฑิ ต ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมสมบู ร ณ์ ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะ4 ประการ และมี
ความสามารถในการถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
3. บั ณ ฑิ ต ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมที่ เ ข้ า สู่ วิ ช าชี พ ได้ รั บ การเสริ ม สมรรถนะ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะครูศรวรรษที่ 21 และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
2.3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรผลิตครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายพัฒนาครูมืออาชีพ (PLC) หรือ Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิต
2.4 ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรผลิตครู ที่มีผลงานวิชาการ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่
ยอมรับด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

43

3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณ ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง 3) มีงานทา มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
4. จัดทาแผนการดาเนินงานตาม ข้อ 1 – 3 โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ยกระดั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ที่ ต้อ งการของผู้ ใ ช้บั ณฑิ ต ด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์ ด้ านสมรรถนะและ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษาทุกสาขาวิช าเป็น มื ออาชีพ มีส มรรถนะเป็นที่ยอมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2 ร้อยละของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่มีผลงานวิชาการ มีประกาศนียบัตรทางวิชาการวิชาชีพ
หรือได้รับรางวัลด้านต่างๆ
3.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร มีทักษะภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสานึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทาและ
มีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofile)
อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

44

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การยอมรั บ ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ด้ า นการเป็ น สถาบั น การศึ ก ษา
เพื่อท้องถิ่นที่สร้าง ความมั่นคงให้กับประเทศ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคล่ อ งตั ว มุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าล
ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. มหาวิทยาลั ย เป็ น องค์ก รสมัย ใหม่ มีการขั บ เคลื่ อนโดยใช้เ ทคโนโลยีดิ จิทัล ในการบริห ารงาน
(SMART CRU)
ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
4.2 ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
4.3 ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารมหาวิทยาลัย
4.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ หรือสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศ
4.6 ร้อยละของการเพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีฐาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
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3.4 ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนที่เกี่ยวข้อง กับแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
แผน
ระดับ 1

แผน
ระดับ 2

แผน
ระดับ 3

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
- ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- ปฏิรูปการเรียนรู้

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ประเด็นที่ 11
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570)
นโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
พ.ศ. 2553 – 2570
ยุทธศาสตร์ มรภ.
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี
แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ประเด็นที่ 12
การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2
- เกษตรสร้างมูลค่า
- การท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 16
เศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์ที่ 4
- เสริมสร้างพลังทางสังคม
- เพิ่มขีดความสามารถชุมชน
ท้องถิ่น
ประเด็นที่ 17
ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
- ภาครัฐทันสมัย โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
- บุคลากรภาครัฐดี เก่ง มีความเป็นมืออาชีพ
ประเด็นที่ 23
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

ประเด็นที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
หมุดหมายที่ 1 ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 จุดหมายของการท่องเที่ยวทีเ่ น้นคุณค่าและความยัง่ ยืน
หมุดหมายที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลง หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

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

โปรแกรมที่ 13
พัฒนานวัตกรรมสาหรับ
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 14
ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยาโดยใชวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 15
การพัฒนาเมืองนาอยูแ่ ละ
การกระจายศูนย์กลางความ
เจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 16
ปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
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ส่วนที่ 4
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1 สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมเป็ น สถาบั น ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ มี คุ ณ ภาพ
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น
การบูรณาการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่ อประโยชน์
ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Uniqueness)
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”
ค่านิยมองค์กร (Shared Value)
“บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

47

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 40 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้
2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทุนทาง
วัฒนธรรม
4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทั้ง 4 ประการ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาท้องถิ่น
1. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล
2. จานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยดาเนิน
โครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่
3. จานวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการ
อันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
4. จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในพื้นที่บริการและมีกิจกรรมร่วมกัน
5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการ
น้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย
6. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจานวน
ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย
ประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ระดับ

3

หมู่บ้าน
โรงเรียน
เครือข่าย

หน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
30
ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
20
ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
40
ทุกคณะ
(กทม.=20 สถาบันวิจัยและพัฒนา
จ.ชัยนาท=20) สานักศิลปะและวัฒนธรรม

คน

2,000

ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ

70

ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
7. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ
ร้อยละ

8. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
9. อัตราการได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต (Percentage of Graduate
Employed in Region) *
10. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) (Area
Based Development) *
11. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานใน
ชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age Group
Participation) *
12. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและ
สังคม (Green/Sustainability) *

แหล่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

13. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum
Alignment) *

ระดับ

14. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาใน
พื้นที่ภูมิภาค *(Research/Service in
Region)
15. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
(Inclusive Community) *

ระดับ

16. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่ (Integrated
Government Budget) *

ระดับ

ระดับ

ค่าเป้าหมาย
20
(กทม.=20
จ.ชัยนาท=20)
4
(กทม.=2
จ.ชัยนาท=2)
3
(ร้อยละ 60)

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกคณะ

2
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(ร้อยละ 40) สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
5
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(ร้อยละ 90)
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(อับดับตั้งแต่
401 ของโลก
ขึ้นไป)
2
ทุกคณะ
(ร้อยละ 40) สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
4
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(ร้อยละ 30) สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
4
ทุกคณะ
(ร้อยละ 30) สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
2
กองนโยบายและแผน
(ร้อยละ 10)

หมายเหตุ * ตัวชี้วัดที่ 9 – 16 หมายถึง ตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ
ชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement)
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กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดาเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกาหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ระยะเวลา (Timeline) ในการดาเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว)
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์
1.บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2.บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถใน
การถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
3.บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
17. จานวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/
หลักสูตร/
3
ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้ กระบวนการ
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์
สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
พระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะ
ครูศตวรรษที่ 21
18. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
ร้อยละ
50
โรงเรียนต่อปีการศึกษา
19. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่
สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี
20. ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร
ค.บ.กาหนด CEFR (B1) หรือเทียบเท่า
21. จานวนโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (re-Skills Up-Skills)
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ร้อยละ

80

ร้อยละ

30

โครงการ

3

50

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิ ตให้ มีส มรรถนะเป็นเลิ ศเป็น ที่
ยอมรับด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. บ่ มเพาะนั กศึกษาครุ ศาสตร์ / ศึก ษาศาสตร์ ให้ มีส มรรถนะตามมาตรฐานวิช าชีพ พร้ อมด้ ว ยจิ ต
วิญญาณ ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง 3) มีงานทา มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
4. จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้
สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ยกระดั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นสมรรถนะและ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ช าเป็ น มื อ อาชี พ มี ส มรรถนะเป็ น ที่ ย อมรั บ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
22. จานวนหลักสูตรที่เข้าระบบการประเมินเพื่อ
การรับรองมาตรฐาน เครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN
University Network Quality Assurance :
AUN-QA)
23. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ
24. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
25. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
CEFR (B1) หรือเทียบเท่า
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หน่วยนับ
หลักสูตร

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
5
ทุกคณะ
(คณะละ 1 สานักประกันคุณภาพ
หลักสูตร) การศึกษา

ผลงาน

100
ทุกคณะ
(นักศึกษา=50 สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ =50)
10
ทุกคณะ

ร้อยละ
ร้อยละ

51

20

ทุกคณะ
สนง.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์ภาษา

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
26. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
27. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนา และ
นอกภูมิลาเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
28. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดย
สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ระดับ

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
50
ทุกคณะ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
80
ทุกคณะ
กองพัฒนานักศึกษา
4.00

ทุกคณะ
กองพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์
1.ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2.พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3.พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4.ปรับกระบวนการจั ดการเรีย นรู้ ให้บูรณาการกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึ ก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5.ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และ
มีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6.จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อย่างเป็น
รู ป ธรรมโดยก าหนดเป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ รวมถึ ง ระยะเวลาและขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1.มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2.มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคล่ อ งตั ว มุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าล
ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกากับ
ของของรัฐ
3. มหาวิ ทยาลั ยเป็ น องค์ กรสมั ย ใหม่ มี การขั บเคลื่ อนโดยใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในการบริ ห ารงาน
(SMART CRU)
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ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
29. จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
30. อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม
31. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล
เพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
32. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูง
หรือสูงมาก
33. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมร่วมกัน
34. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
บริหารจัดการที่อยู่ในระดับดี (ไม่น้อยกว่า
คะแนน 3.51)
35. คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
36. คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน
37. จานวนหน่วยงานที่เข้าระบบการประเมินเพื่อ
การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Eduation Criteria for Performance
Exellence : EdPEx)
38. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านตาแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อ
จานวนสายวิชาการทั้งหมด
39. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาต่อจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทั้งหมด
40. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
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หน่วยนับ
คน

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
50
ทุกคณะ

ร้อยละ

20

ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฐานข้อมูล

10

ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ

92

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

เครือข่าย

40

ร้อยละ

80

ทุกหน่วยงาน
งานวิเทศสัมพันธ์
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน

4.00

กองกลาง

คะแนน

4.65

หน่วยงาน

5

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
ทุกหน่วยงาน
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ

40

กองบริหารงานบุคคล

ร้อยละ

95

กองบริหารงานบุคคล

คะแนน

4.29

ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มบุ คลากรที่เป็น คนดีและคนเก่งให้พัฒ นาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. เพิ่ ม บทบาทการเป็ น มหาวิท ยาลั ยเพื่ อ ท้ อ งถิ่ นโดยให้ ค วามส าคั ญกั บ การบู รณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายในและต่ า งประเทศเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ทธิ ผ ล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใ ห้ ทั น สมั ย
มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
S = มีจิตสานึกในการให้บริการ (Service)
M = มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Management)
A = มีความกระตือรือร้น (Active)
R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
T = มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology)
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ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ
เป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
1. การพัฒนาท้องถิ่น

2. การผลิตและพัฒนาครู

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ 1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้
2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถ
เสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมสี ุข
มีทุนทางวัฒนธรรม
4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประชาชนคนไทยมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้ง 4ประการ

ตัวชี้วัด

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการ
จันทรเกษมมีอตั ลักษณ์และสมรรถนะ
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วย
เป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
การบูรณาการองค์ความรูส้ ู่นวัตกรรม
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
จันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่
ประการ และมีความสามารถในการถ่ายทอด/ ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์
บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะ
ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะคนไทย
คนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
ที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับ
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง
จันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริม
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
22.จานวนหลักสูตรที่เข้าระบบการประเมิน
1.ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล
17. จานวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/
เพื่อการรับรองมาตรฐาน เครือข่ายการ
2.จานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการ
ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
อันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์
(ASEAN University Network Quality
3. จานวนโรงเรียนทีม่ หาวิทยาลัยดาเนินโครงการ
สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
Assurance : AUN-QA)
อันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
4. จานวนภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
พระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะ 23. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย
ครูศตวรรษที่ 21
ระดับชาติและนานาชาติ
ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
18. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
24. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
และมีกิจกรรมร่วมกัน
โรงเรียนต่อปีการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่สาเร็จการศึกษา
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4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติด้านการเป็นสถาบัน
การศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ
2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและ
ความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย
ในกากับของของรัฐ
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่มีการ
ขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในการ
บริหารงาน (SMART CRU)
29. จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
30. อัตราส่วนจานวนผลงานวิจยั และองค์
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อจานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
31. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนา
ตัวชี้วัด
พระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
(ต่อ)

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่
การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
6. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจานวนประชากร
โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย
7. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
8. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
9. อัตราการได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต
(Percentage of Graduate Employed in Region)
10. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) (Area
Based Development)
11. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน
พื้นที่หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation)
12. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
(Green/Sustainability)
13. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum
Alignment)
14. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาใน
พื้นที่ภูมิภาค *(Research/Service in Region)
15. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive
Community)
16. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
ในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ (Integrated Government Budget)
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2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
19. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัย 25. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ
ชัน้ ปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี
ผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า
20. ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่
26. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทลั
หลักสูตร ค.บ.กาหนด CEFR (B1) หรือ
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เทียบเท่า
27. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/
21. จานวนโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมลิ าเนา
ทางการศึกษา (re-Skills Up-Skills)
และนอกภูมลิ าเนาของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปี
28. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
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4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
32. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ใน
ระดับสูงหรือสูงมาก
33. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมร่วมกัน
34. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
บริหารจัดการที่อยู่ในระดับดี (ไม่น้อยกว่า
คะแนน 3.51)
35. คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
36. คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน
37.จานวนหน่วยงานที่เข้าระบบการประเมิน
เพื่อการรับรองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (Eduation Criteria for
Performance Exellence : EdPEx)
38. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้าน
ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญา
เอก ต่อจานวนสายวิชาการทั้งหมด
39. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาต่อจานวน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด
40. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการ
กลยุทธ์

จังหวัดในการวางแผนพัฒนา เชิงพื้นที่ และดาเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงระยะเวลา (Timeline) ในการ
ดาเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนา
ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ทุกคณะ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

2. การผลิตและพัฒนาครู

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ
กระบวนการผลิต ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่
ยอมรับด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
โรงเรียน (School Integrated Learning) และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมือ
อาชีพ
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณ ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทา มีอาชีพ และ
4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
4. จัดทาแผนการดาเนินงานตาม ข้อ 1 – 3 โดย
กาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณา
การกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะ
และจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษ ที่ 21 และคุณลักษณะ
4 ประการ คือ มีทัศนคติ ที่ดีและถูกต้อง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพ มีงาน
ทาและมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในลักษณะการการปรับทิศทาง
(Reprofile) อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน

1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้
พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
อย่างเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้าง
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา –
ภิบาล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ

คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ทุกคณะ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป สานักวิทยบริการฯ สานักประกันคุณภาพฯ

ทุกคณะ
ทุกหน่วยงาน
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4.2 สรุปงบประมาณจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
1) งบประมาณแผ่นดิน จานวน 443,450,900 บาท จาแนกเป็น 1.1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น จานวน 29,806,500 บาท 1.2) งบพันธกิจ จานวน 413,644,400 บาท 2) งบประมาณเงินรายได้
จ านวน 169,616,940 บาท และ 3) งบกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและงบอื่ น จ านวน 5,636,304 บาท โดยมี
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จานวน 618,704,144 บาท ดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณจาแนกตามแหล่งเงิน
แหล่งเงิน
จานวนเงิน
ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน
443,450,900 71.67
1.1 งบยุทธศาสตร์ มรภ.
29,806,500
4.82
1.2 งบพันธกิจ
413,644,400 66.86
2. งบประมาณเงินรายได้
169,616,940 27.41
3. งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงบอื่น
5,636,304
0.91
รวมทั้งสิ้น
618,704,144 100.00
งบประมาณจาแนกตามแหล่งเงิน (ร้อยละ)
งบกิจกรรม นศ.และงบ
อื่น 0.91%

งบรายได้
27.40%

งบแผ่นดิน
71.69%
แผนภูมิที่ 1 สรุปงบประมาณ จาแนกตามแหล่งเงิน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณและโครงการ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
42
20,017,635
2. การผลิตและพัฒนาครู
27
21,777,925
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
123
178,844,560
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
128
97,257,424
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
4
300,806,600
รวม
324
618,704,144

1.การพัฒนาท้องถิ่น
20,017,635
3%
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
300,806,600
49%

ร้อยละ
3.24
3.52
28.91
15.72
48.62
100.00

2.การผลิตและพัฒนาครู
21,777,925
3%
3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา
178,844,560
29%

4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
97,257,424
16%

แผนภูมิที่ 2 งบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 324 โครงการ จาแนกประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 42 โครงการ จาแนกประเภทเป็นโครงการยุทธศาสตร์
จานวน 33 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จานวน 9 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จานวน 27 โครงการ จาแนกประเภทเป็นโครงการ
ยุทธศาสตร์ จานวน 21 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จานวน 6 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จานวน 123 โครงการ จาแนกประเภทเป็น
โครงการยุทธศาสตร์ จานวน 51 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จานวน 72 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จานวน 128 โครงการ จาแนกประเภทเป็นโครงการ
ยุทธศาสตร์ จานวน 22 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จานวน 106 โครงการ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 4 โครงการ จาแนกประเภทเป็นโครงการยุทธศาสตร์ จานวน 0 โครงการ
และโครงการตามพันธกิจ จานวน 4 โครงการ
ดังตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 – 4
แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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ตารางที่ 3 สรุปจานวนโครงการและงบประมาณจาแนกตามแหล่งเงิน และประเด็นยุทธศาสตร์

1
2
3
4

การพัฒนาท้องถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
รวม
ร้อยละ

123

งบประมาณ
(ร้อยละ)

128

140

100.00

120

80.00

100
60

42

งบประมาณ

ร้อยละ

งบพันธกิจ

33
9
42
33
9,623,295
3
4,530,000 6
5,864,340
- 42
20,017,635
3.24
21
6
27
21
3,309,425
4
17,895,900 2
572,600
- 27
21,777,925
3.52
51
72
123
51 13,400,980 20
67,576,830 18
94,317,220 34 3,549,530 123 178,844,560 28.91
22
106 128
22
3,472,800 28
50,665,670 64
41,032,180 14 2,086,774 128
97,257,424 15.72
4
4
2
272,976,000 2
27,830,600
- 44 300,806,600 48.62
127 197 324 127 29,806,500 57 413,644,400 92 169,616,940 48 5,636,304 324 618,704,144 100.00
39.20 60.80 100.00 39.20
4.82
17.59
66.86
28.40
27.41
14.81
0.91
100.00
100.00

จานวน
(โครงการ)

80

งบพันธกิจ

รวม

โครงการ

ตามพันธกิจ

งบอื่น

โครงการ

งบรายได้

โครงการ

งบ
ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

งบแผ่นดิน

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตามพันธกิจ

งบยุทธศาสตร์

ประเภทโครงการ

60.00

27

40

40.00

4

20

28.91
3.24

3.52

48.62
15.72

20.00

0

-

แผนภูมิที่ 3 จานวนโครงการ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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4.3 เปรียบเทียบงบประมาณและโครงการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 305 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 701,959,010 บาท
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 324 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 618,704,144 บาท
เปรียบเทียบข้อมูลโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ 2565 ปรากฏว่า ภาพรวมของ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงจากปีก่อน (-83,254,866) บาท คิดเป็นร้อยละ (-11.86) ภาพรวมจานวนโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
6.23 รายละเอียด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณและโครงการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1
2
3
4

การพัฒนาท้องถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
รวม

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
เพิ่ม/ลด
โครงการ
โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
จานวน
จานวน
ร้อยละ จานวน
จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
46
18,841,250 2.68
42
20,017,635 3.24
(-4)
-8.70
1,176,385
6.24
28
7,990,460
1.14
27
21,777,925 3.52
(-1)
-3.57
13,787,465 172.55
99
327,447,550 46.65
123
178,844,560 28.91
24
24.24 -148,602,990 -45.38
128
24,574,950 3.50
128
97,257,424 15.72
0
0.00
72,682,474 295.76
4
323,104,800 46.03
4
300,806,600 48.62
0
0.00
-22,298,200
-6.90
305 701,959,010 100.00 324 618,704,144 100.00
19
6.23 (-83,254,866) (-11.86)

แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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4.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

63

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
1,895,000
1 โครงการส่งเสริมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่มาตรฐาน
950,000
เกษตรอินทรีย์ (โครงการร่วม 1)
2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา
550,000
ด้วยหลักการ มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) (โครงการร่วม 2)
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวและพืชสมุนไพรท้องถิ่นชัยนาท (โครงการ อพ.สธ.) 350,000
4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมการปลูกข้าวการแปรรูปข้าว
2. คณะวิทยาศาสตร์
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการร่วม 1)
2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชนผนวก University as a
Marketplace (โครงการร่วม 2)
3 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 4.0
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โปรแกรมส
าเร็จงรูปฏิ
ป"บัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนด้านการศึกษาต่อและ
กิโดยใช้
จกรรมที
่ 2 อบรมเชิ
อาชีพแห่งอนาคต
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เยาวชน

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคานวณและการออกแบบเทคโนโลยีในยุค 4.0

4 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อชุมชน

45,000
1,504,845
450,000
150,000

-

งบรายได้

-

งบอื่น

-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1,895,000
950,000 คณะเกษตรและชีวภาพ
550,000 คณะเกษตรและชีวภาพ
350,000 คณะเกษตรและชีวภาพ

-

192,300

-

45,000 คณะเกษตรและชีวภาพ
1,697,145
450,000 คณะวิทยาศาสตร์
150,000 คณะวิทยาศาสตร์

499,855
-

499,855 คณะวิทยาศาสตร์
-

299,990
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299,990 คณะวิทยาศาสตร์

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ

5 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 105,000
6 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพระพุทธศาสนานาพาบัณฑิตจิตเจริญ
7 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,500,000
1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา
150,000
(โครงการร่วม 2) (การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ไม้กวาดเกษียณสุข
ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท)
2 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
700,000
(โครงการร่วมที่ 3)
3 โครงการ Human plus มนุษย์เพิ่มสุข ดนตรีเพื่อชุมชน
250,000
4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการภาษา ASEN เพื่อการสื่อสารระดับต้น
200,000
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์"
200,000
4. คณะวิทยาการจัดการ
1,175,000
1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบองค์รวมบนฐาน
600,000
ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล
2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่นา คู คลองแห่งชาติ
100,000
3 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ สู่ ชุมชนเป็นสุข
100,000
4 โครงการสื่อสารและการจัดการความรู้เพื่อการสืบสาน สร้างสรรค์ และต่อยอด
100,000
มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ผ้าทอพืนเมืองลาวเวียงเนินขาม จังหวัดชัยนาท
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งบรายได้

งบอื่น

105,000 คณะวิทยาศาสตร์
92,300 คณะวิทยาศาสตร์
100,000 คณะวิทยาศาสตร์

92,300
100,000
-

-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

1,500,000
150,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

-

700,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
250,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
200,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
200,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
1,175,000
600,000 คณะวิทยาการจัดการ

-

-

-

100,000 คณะวิทยาการจัดการ
100,000 คณะวิทยาการจัดการ
100,000 คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่คนนับล้านผ่าน
100,000
E-Marketplace
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสันตามศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
175,000
5. คณะศึกษาศาสตร์
1,300,000
1 โครงการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
650,000
2 โครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงวัยในชุมชนสามัคคีเทวสุนทร
50,000
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทาผลงานวิชาการของศึกษานิเทศก์ชานาญการ
200,000
พิเศษ และเชี่ยวชาญ
4 โครงการพัฒนาครูด้วยฐานสมรรถนะ (CRU SMART Taecher)
400,000
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
225,380
1 โครงการแพทย์จีนบริการวิชาการเพื่อสังคม
225,380
7. ศูนย์การศึกษา มจษ.- ชัยนาท
494,300
1 โครงการศูนย์การทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
406,440
2 โครงการส่งเสริมการจาหน่วยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท (CRU
28,360
Market Place)
3 โครงการอบรมการใช้งานโซเซียลเน็ตเวิร์คแก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และ
37,000
เกษตรกรในพืนที่จังหวัดชัยนาท
4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาลักษณะคนไทย 4 ประการ
22,500
5 โครงการวันสถาปนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
400,000
1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อปวงชน
400,000
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งบรายได้

งบอื่น

งบรวม

-

-

-

-

-

-

175,000
1,300,000
650,000
50,000
200,000

-

22,040
-

-

400,000
225,380
225,380
516,340
406,440
28,360

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

100,000 คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท
ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท

37,000 ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท

-

22,040
-

-

22,500 ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท
22,040 ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท
400,000
400,000 สานักวิทยบริการฯ

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

งบแผ่นดิน

งบรายได้

งบอื่น

500,000
500,000
500,000
500,000
128,770 4,530,000 5,650,000
- 2,980,000
-

-

500,000
500,000 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
500,000
500,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
10,308,770
2,980,000 ส่วนกลาง

600,000
950,000
- 4,500,000
50,000
- 1,100,000
128,770
9,623,295 4,530,000 5,864,340

-

600,000
950,000
4,500,000
50,000
1,100,000
128,770
20,017,635

งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ

9. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางศาสนพิธีและความเป็นไทย
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน
11. ส่วนกลาง
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นาท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัด
ชัยนาท
2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นา 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น
4 โครงการตามพันธกิจวิจัย (เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนวิจัย)
5 โครงการตามพันธกิจการบริการวิชาการ (โครงการพระราชดาริ)
6 โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม (กฐิน มุฑิตาจิต สถาปนา)
7 โครงการงบยุทธศาสตร์ (รับคืนจากหน่วยงาน รอจัดสรร)
รวมทั้งสิ้น
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-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
1 โครงการส่งเสริมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสูม่ าตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (โครงการร่วม 1)

2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา
ด้วยหลักการ มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) (โครงการร่วม 2)

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวและพืชสมุนไพรท้องถิ่นชัยนาท (โครงการ
อพ.สธ.)
4 โครงการส่งเสริมการเรียนรูอ้ นุรักษ์วัฒนธรรมการปลูกข้าวการแปรรูปข้าว
2. คณะวิทยาศาสตร์
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการร่วม 1)
2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชนผนวก University as a
Marketplace (โครงการร่วม 2)
3 โครงการบริการวิชาการสูช่ ุมชน 4.0

พืน้ ที่ดาเนินการ
(ระบุชื่อหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)

ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี
ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุรี
ต.โพงาม อ.สรรคบุรี
ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์ตาลโตนดบ้านห้วยกรด
หมู่ 9 ตาบลห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท หมู่ 4 5 และ 9 ต.
ห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ต. โพงาม อ.สรรคบุรี
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา
ต.บ้านเชื่ยน อ.หันคา
ต.บ้านเชื่ยน อ.หันคา

งบประมาณตามประเภทโครงการ (บาท)
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม การศึกษา

1,545,000
950,000

-

45,000
600,000
450,000

งบรวม

ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ

1,895,000
950,000 คณะเกษตรและชีวภาพ

550,000 คณะเกษตรและชีวภาพ

497,290

350,000

350,000 คณะเกษตรและชีวภาพ

-

45,000 คณะเกษตรและชีวภาพ
1,697,145
450,000 คณะวิทยาศาสตร์

599,855

150,000

150,000 คณะวิทยาศาสตร์

จตุจักร กทม.

499,855

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เยาวชน

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคานวณและการออกแบบเทคโนโลยีในยุค 4.0

เสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
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-

550,000

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โปรแกรมส
าเร็จงรูปฏิ
ป" บัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านการศึกษาต่อและ
กิโดยใช้
จกรรมที
่ 2 อบรมเชิ
อาชีพแห่งอนาคต

4 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสิง่ แวดล้อมที่ดีเพื่อชุมชน

350,000

งบประมาณ

299,990

499,855 คณะวิทยาศาสตร์
299,990 คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

พืน้ ที่ดาเนินการ
(ระบุชื่อหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)

5 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เขตจตุจักร กทม.
6 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพระพุทธศาสนานาพาบัณฑิตจิต ชุมชนเขตลาดพร้าว/เขตจตุจักร
เจริญ
กรุงเทพมหานคร
7 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ด้าน
กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
(โครงการร่วม 2) (การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ไม้กวาดเกษียณสุข
ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท)
2 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
(โครงการร่วมที่ 3)
3 โครงการ Human plus มนุษย์เพิ่มสุข ดนตรีเพื่อชุมชน

งบประมาณตามประเภทโครงการ (บาท)
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม การศึกษา

105,000
92,300
100,000
150,000
150,000

650,000

อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
250,000

4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการภาษา ASEN เพื่อการสือ่ สารระดับต้น

แขวงเสนานิคม เขตลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์"

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

200,000

4. คณะวิทยาการจัดการ
1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบองค์รวมบนฐาน
ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล
2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลองแห่งชาติ

3 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ สู่ ชุมชนเป็นสุข
4 โครงการสือ่ สารและการจัดการความรูเ้ พื่อการสืบสาน สร้างสรรค์ และต่อยอด
มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ผ้าทอพื้นเมืองลาวเวียงเนินขาม จังหวัดชัยนาท

-

ต.เนินขาม ต.สุขเดือนห้า และ
ต.กะบกเตีย้ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ชุมชนริม 2 ฝัง่ คลองแสนแสบ
เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และ
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
ชุมขนเสนานิคม 2
ชุมชนผ้าทอลาวเวียงเนินขาม
ต.เนินขาม จ.ชัยนาท
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-

100,000
-

275,000
-

100,000

100,000 คณะวิทยาศาสตร์

700,000

1,500,000
150,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

700,000

100,000
-

-

700,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
250,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
200,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
200,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1,175,000
600,000 คณะวิทยาการจัดการ

100,000

-

100,000 คณะวิทยาการจัดการ

-

100,000 คณะวิทยาการจัดการ
100,000 คณะวิทยาการจัดการ

200,000

800,000
600,000

ผูร้ ับผิดชอบ
งบรวม
โครงการ
105,000 คณะวิทยาศาสตร์
92,300 คณะวิทยาศาสตร์

งบประมาณ

-

โครงการ/กิจกรรม

พืน้ ที่ดาเนินการ
(ระบุชื่อหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สูค่ นนับล้านผ่าน ผูป้ ระกอบการใหม่ จังหวัดชัยนาท
E-Marketplace
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ ตามศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
ชุมชน หรือผูท้ ี่สนใจ
Up-skill/Re-skill ในเขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว และพื้นที่เนินขาม จ.
ชัยนาท
5. คณะศึกษาศาสตร์
1 โครงการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์

2 โครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ ูงวัยในชุมชนสามัคคีเทวสุนทร
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทาผลงานวิชาการของศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ และเชี่ยวชาญ
4 โครงการพัฒนาครูด้วยฐานสมรรถนะ (CRU SMART Taecher)

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1 โครงการแพทย์จีนบริการวิชาการเพื่อสังคม
7. ศูนย์การศึกษา มจษ.- ชัยนาท
1 โครงการศูนย์การทอดองค์ความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการส่งเสริมการจาหน่วยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท (CRU
Market Place)
3 โครงการอบรมการใช้งานโซเซียลเน็ตเวิร์คแก่วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ และ
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาลักษณะคนไทย 4 ประการ

-

175,000

-

-

175,000 คณะวิทยาการจัดการ

-

50,000
-

-

1,250,000
650,000

1,300,000
650,000 คณะศึกษาศาสตร์

-

50,000
-

-

200,000

50,000 คณะศึกษาศาสตร์
200,000 คณะศึกษาศาสตร์

-

-

400,000

400,000 คณะศึกษาศาสตร์

100,000
-

โรงเรียนในเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว
และโรงเรียนในเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของ
กรุงเทพมหานคร จานวน 5 โรงเรียน
ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร
คณะศึกษาศาสตร์
มรภ.จันทรเกษม
โรงเรียนในเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว
โรงเรียนในจังหวัดชัยนาท และ
โรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ

-

ผูร้ ับผิดชอบ
งบรวม
โครงการ
100,000 คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณตามประเภทโครงการ (บาท)
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม การศึกษา

-

434,800
406,440
28,360

เขตจตุจักร กทม.
ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
จตุจักร กทม.

-

งบประมาณ

225,380
225,380
81,540
-

-

-

225,380
225,380 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
516,340
406,440 ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท
28,360 ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท

ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท

-

37,000

-

-

37,000 ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท

ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท

-

22,500

-

-

22,500 ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท
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โครงการ/กิจกรรม
5 โครงการวันสถาปนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ิจิทัลเพื่อปวงชน
9. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางศาสนพิธีและความเป็นไทย
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยัง่ ยืน
11. ส่วนกลาง
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผูน้ าท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงวัยในจังหวัด
ชัยนาท
2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูน้ า 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น
4 โครงการตามพันธกิจวิจัย (เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนวิจัย)
5 โครงการตามพันธกิจการบริการวิชาการ (โครงการพระราชดาริ)
6 โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม (กฐิน มุฑิตาจิต สถาปนา)
7 โครงการงบยุทธศาสตร์ (รับคืนจากหน่วยงาน รอจัดสรร)
รวมทั้งสิ้น

พืน้ ที่ดาเนินการ
(ระบุชื่อหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)

ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท

งบประมาณตามประเภทโครงการ (บาท)
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม การศึกษา

-

จตุจักร กทม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ออนไลน์) จตุจักร กทม.

-

-

500,000
500,000

-

-

5,630,000
2,980,000

-

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
จังหวัดชัยนาท

-

22,040
500,000
500,000

-

จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จตุจักร กทม.
จตุจักร กทม.
จตุจักร กทม.

-

400,000
400,000
-

50,000 4,628,770
-

ผูร้ ับผิดชอบ
งบรวม
โครงการ
22,040 ศูนย์ฯ มจษ.- ชัยนาท
400,000
400,000 สานักวิทยบริการฯ
500,000
500,000 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
500,000
500,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ

10,308,770
2,980,000 ส่วนกลาง

600,000
600,000
950,000
950,000
4,500,000 4,500,000
50,000
50,000
1,100,000
1,100,000
128,770
128,770
3,529,800 8,409,210 500,000 7,578,625 20,017,635
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ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

72

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
งบประมาณ (บาท)
งบแผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม

งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ

1.คณะศึกษาศาสตร์
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คณะศึกษาศาสตร์
4 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์
5 โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพทางพลศึกษา
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับนักศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
7 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
11 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 โครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมความเป็นครู
13 โครงการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
14 โครงการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะศึกษาศาสตร์
15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
16 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

2,318,500 17,895,900
188,100
5,000
2,623,200
15,079,600
444,000
140,000
170,000
50,000
200,000
1,052,500
150,000
70,000
12,000
30,000
-
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งบรายได้
572,600
514,200
58,400

งบอื่น
-

งบรวม
20,787,000
188,100
5,000
2,623,200
15,079,600
444,000
140,000
170,000
50,000
200,000
1,052,500
150,000
70,000
12,000
30,000
514,200
58,400

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

งบประมาณ (บาท)
งบแผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม

งบรายได้

งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ

2.คณะวิทยาศาสตร์
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม)
2 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (โครงการร่วม)
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้าราชการครู
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษ
3 โครงการพัฒนาบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
4 โครงการพัฒนาบัณฑิตครุศาสตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
5 โครงการพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร 4 ประการ คบ.ดนตรีไทย
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
7 โครงการพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีสากล
8 โครงการฝึกทักษะพัฒนาดนตรีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพครูดนตรีไทย
9 โครงการไหว้ครูดนตรีไทย

รวมทั้งสิ้น

297,925
267,925
30,000
693,000
100,000
135,000
48,000
135,000
20,000
100,000
55,000
50,000
50,000

-

3,309,425 17,895,900

74

งบอื่น

-

-

572,600

งบรวม

-

-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

297,925
267,925 คณะวิทยาศาสตร์
30,000 คณะวิทยาศาสตร์
693,000
100,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
135,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
48,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
135,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
20,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
100,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
55,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
50,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
50,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

21,777,925

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรและชีวภาพ
2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพันธกิจหลัก คณะเกษตรและชีวภาพ
3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ (โครงการร่วม 6)
4 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา
5 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
6 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
7 โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการทางาน
8 โครงการการสร้างความเข้มแข็งยุวเกษตรกรให้เป็น young smart farmer
2. คณะวิทยาศาสตร์
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (โครงการร่วม 6)
2 โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านวิชาการและวิชาชีพ
3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาที่เชื่อมโยงกับการทางาน
4 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
5 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
6 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับชาติ
8 โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
9 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21และคุณลักษณะ 4 ประการ

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
587,000 21,879,400
92,600
- 21,786,800
30,000
116,000
148,000
80,000
15,000
198,000
1,632,230 4,204,830
500,000
169,590
526,620
436,020
146,200
- 3,800,000
67,110
191,520
-
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งบรายได้
47,600
47,600

งบอื่น

งบรวม

-

22,466,400
92,600
21,786,800
30,000
116,000
148,000
80,000
15,000
198,000
5,884,660
500,000
169,590
526,620
436,020
146,200
3,800,000
67,110
191,520
47,600

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (โครงการร่วม 6)
2 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพส่ความเป็นวิชาชีพผ่านการอบรมความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
2,163,730 9,725,800
670,000
38,800
-

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและมี
ทักษะการเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการประกอบอาชีพ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
โครงการการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์เพื่อจัดทาคลินิคกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครัง้ ที่ 15
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน สาขานิติศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวสู่การเป็นมัคคุเทศก์
มืออาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลเพื่อการประกอบอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง
โครงการพิธีไหว้ครูครอบครูโขนละคร
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบด้านดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ
โคงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาวิชาญี่ปุ่น
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบริการการบินแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการการอบรมทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากล (IC3)
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านภาษา สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
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งบรายได้

งบอื่น

188,800
-

งบรวม

-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

12,078,330
670,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
38,800 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
90,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

90,000

-

-

-

50,000
190,000
100,000
50,000
130,000

-

-

-

50,000
190,000
100,000
50,000
130,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

135,000
25,540
63,100
135,000
51,000
89,150
195,000
51,140
100,000
-

-

100,000
88,800

-

135,000
25,540
63,100
135,000
51,000
89,150
195,000
51,140
100,000
100,000
88,800

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
20 เตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการวิชาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43,000
21 วันมนุษย์วิชาการประจาปี
120,000
22 ปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัยตรงตามต้องการตลาดแรงงาน
40,000
23 จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับนักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)
- 7,281,500
24 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนการคณะ
348,500
25 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนนาฏศิลป์และศิลปการแสดง
- 1,660,000
26 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
232,800
4. คณะวิทยาการจัดการ
1,701,120 8,665,400
1 โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร
71,700
2 โครงการสนับสนุนนักศึกษาสู่เวทีระดับประเทศ
100,000
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
- 8,030,300
4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
450,000
5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
635,100
6 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
73,800
7 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
100,000
8 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตและมาตรฐานวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
606,670
9 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี 2565
83,850
10 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
100,000
11 โครงการวันวิทยาการจัดการ
115,100
5. คณะศึกษาศาสตร์
274,000
38,600
1 โครงการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา
9,000
2 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
65,000
3 โครงการเตรียมความพร้อมการวัดระดับภาษาอังกฤษ
200,000
-
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งบรายได้

งบอื่น
-

-

งบรวม
-

-

-

-

-

-

43,000
120,000
40,000
7,281,500
348,500
1,660,000
232,800
10,366,520
71,700
100,000
8,030,300
450,000
635,100
73,800
100,000
606,670
83,850
100,000
115,100
312,600
9,000
65,000
200,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจิตวิทยา
6. โรงเรียนสาธิต
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
3 โครงการพัฒนาความรูส้ ู่ความเป็นแพทย์มืออาชีพ
4 โครงการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน
5 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (โครงการร่วม 6)
6 โครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
7 โครงการแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
8 โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาจีนสู่การพัฒนาการเรียนรูศ้ าสตร์การแพทย์แผนจีน
8. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท
1 โครงการพัฒนาสมรรนะภาษาอังกฤษและเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
2 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ
3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาลักษณะคนไทย 4 ประการ
4 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา
9. บัณฑิตวิทยาลัย
1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

งบแผ่นดิน
งบรายได้
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
38,600
897,400
602,180
897,400
36,000
566,180
484,700 7,380,400 6,383,430
- 7,380,400
- 6,334,080
20,000
29,350
50,000
195,100
54,600
185,000
78,200
20,200
50,000
13,200
15,000
20,200
1,246,040
- 1,175,390
70,650
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งบอื่น

งบรวม
-

-

38,600
1,499,580
897,400
36,000
566,180
14,248,530
7,380,400
6,334,080
20,000
29,350
50,000
195,100
54,600
185,000
98,400
50,000
13,200
15,000
20,200
1,246,040
1,175,390
70,650

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
10. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21
3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 โครงการอบรมปรับพื้นฐานความรูภ้ าษาอังกฤษ (งบเฉพาะกิจ)
11. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
3 โครงการพัฒนา CRU MOOCs ภาษาต่างประเทศ (บวร จันทราพัฒน)
12. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1 โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 โครงการสร้างอัตลักษณ์บันฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
4 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
5 โครงการกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
6 โครงการบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
8 โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
9 โครงการกีฬา “ช่อมะตูมเกมส์”ครัง้ ที่ 12
10 โครงการเสริมสร้างความรูส้ ู่เยาวชน
11 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (ไม่ใช้งบ)
12 โครงการสงกรานต์น้าทิพย์
13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ไม่ใช้งบ)

งบแผ่นดิน
งบรายได้
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
780,000
11,400
500,000
280,000
11,400
700,000 14,764,800
232,930
- 14,764,800
232,930
700,000
2,000,000
6,617,840
1,350,000
4,077,840
2,000,000
-
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งบอื่น

งบรวม

3,549,530
69,000
158,400
107,000
289,200
240,290
16,000
20,000
10,000

791,400
500,000
280,000
11,400
15,697,730
14,764,800
232,930
700,000
12,167,370
1,350,000
4,077,840
2,000,000
69,000
158,400
107,000
289,200
240,290
16,000
20,000
10,000
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สานักวิทยบริการฯ
สานักวิทยบริการฯ
สานักวิทยบริการฯ
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสร นศ. มจษ.ชัยนาท
สโมสร นศ. มจษ.ชัยนาท
สโมสร นศ. มจษ.ชัยนาท
สโมสร นศ. มจษ.ชัยนาท
สโมสร นศ. มจษ.ชัยนาท

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
14
15
16
17

โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา2564
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะเกษตรและชีวภาพ

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
-

งบรายได้

งบอื่น

-

22,000
5,000
16,000
27,000

งบรวม
22,000
5,000
16,000
27,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
สโมสร นศ. มจษ.ชัยนาท
สโมสร นศ. มจษ.ชัยนาท
สโมสร นศ. มจษ.ชัยนาท
สโมสร นศ.
คณะเกษตรและชีวภาพ

18 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564

-

-

-

229,680

229,680 สโมสร นศ.
คณะศึกษาศาสตร์

19 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2564

-

-

-

281,800

281,800 สโมสร นศ.
คณะวิทยาการจัดการ

20 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจาปีการศึกษา 2564

-

-

-

18,240

18,240 สโมสร นศ.
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

21 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564

-

-

-

110,000

110,000 สโมสร นศ.
คณะวิทยาศาสตร์

22 โครงการสนับสนุนชุมนุมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

-

-

-

25,000

25,000 สโมสร นศ.
คณะวิทยาศาสตร์

23 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา

-

-

-

70,000

70,000 สโมสร นศ.
คณะวิทยาศาสตร์

24 โครงการแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ประจาปีการศึกษา 2564

-

-

-

120,000

120,000 สโมสร นศ.
คณะวิทยาศาสตร์

25 โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

-

-

-

159,080

159,080 สโมสร นศ.
คณะวิทยาศาสตร์
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งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
26 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
-

งบรายได้

งบอื่น

-

38,600

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

38,600 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

27 โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา (ไม่ใช้งบ)

-

-

-

-

28 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนยรูข้ องครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อสร้างสรรค์

-

-

-

80,000

80,000 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

29 โครงการประกวดดาว-เดือน

-

-

-

60,000

60,000 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

30 โครงการประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

-

-

-

61,400
700,000

61,400 สโมสร นศ.
700,000 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

32 โครงการกีฬามนุษยศาสตร์เกมส์

-

-

-

60,000

60,000 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

33 โครงการกีฬาเทา-เหลืองเกมส์

-

-

-

60,000

60,000 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

34 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา

-

-

-

236,400

236,400 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

35 โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ)

-

-

-

150,000

150,000 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

36 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นวิชาชีพ ผ่านการอบรม กพ. ภาค
ความรูค้ วามสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สาหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ

-

-

-

109,440

109,440 สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

37 โครงการบริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา

-

-
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1,190,000

-

-

สโมสร นศ.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1,190,000 กองพัฒนานักศึกษา

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
13. ส่วนกลาง
1 โครงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดทาคู่มือนักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 ค่าถอนคืนหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
กิจกรรมที่ 4 สอบมาตรฐานวัดความรูว้ ิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 5 สอบธรรมะศึกษาของนักศึกษาประจาปี
กิจกรรมที่ 6 การดาเนินการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 7 ค่านิเทศนักศึกษา
กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนการสอน
3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดทาคู่มือนักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนการสอน
กิจกรรมที่ 5 ค่านิเทศนักศึกษา
4 โครงการส่งเสริมและอานวยการจัดการเรียนรู้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างทาความสะอาด
ค่าปฏิบัติราชการภาคนอกเวลา
ค่าธุรการตารวจสายตรวจและค่าธุรการนักศึกษา

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
3,000,000
3,000,000
-
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งบรายได้
78,987,000
13,475,000
3,100,000
130,000
100,000
20,000
50,000
2,800,000
275,000
7,000,000
5,195,000
1,900,000
70,000
200,000
3,000,000
25,000
43,390,000
12,790,000
9,600,000
14,500,000
6,000,000
500,000

งบอื่น

งบรวม

-

81,987,000
3,000,000
13,475,000
3,100,000
130,000
100,000
20,000
50,000
2,800,000
275,000
7,000,000
5,195,000
1,900,000
70,000
200,000
3,000,000
25,000
43,390,000
12,790,000
9,600,000
14,500,000
6,000,000
500,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 ค่าทาบัตรนักศึกษาใหม่
กิจกรรมที่ 2 โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อการบริการ
กิจกรรมที่ 4 ค่าบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (BackBone)
กิจกรรมที่ 5 ค่าเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
กิจกรรมที่ 6 ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่ายจัดเก็บและควบคุม รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 7 ซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
กิจกรรมที่ 8 จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 9 ค่าบารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
กิจกรรมที่ 10 จัดเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา
กิจกรรมที่ 11 จัดเช่าคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการและสานักงานหน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน
งบรายได้
งบอื่น
งบรวม
โครงการ
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
16,927,000
16,927,000 ส่วนกลาง
460,000
460,000
200,000
200,000
1,500,000
1,500,000
500,000
500,000
1,170,000
1,170,000
853,000
853,000
300,000
300,000
3,470,000
3,470,000
980,000
980,000
3,656,500
3,656,500
3,837,500
3,837,500
13,400,980 67,576,830 94,317,220 3,549,530 178,844,560
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
1 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ
2 โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตรและชีวภาพ
3 โครงการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ
4 โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
2 โครงการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
3 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
4 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
5 โครงการการจัดการความรู้ (KM)
6 โครงการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 โครงการงบกลางเพื่อบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์
8 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
9 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 โครงการพัฒนาทักษะการทางานในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมีทัศนคติในการมองโลกในมุมใหม่
3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อทางานเชิงพื้นที่
4 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์ฯ
5 โครงการตรวจประกันคุณภาพประจาปี
6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
7 โครงการพัฒนาวิจัยและเครือข่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
25,000
10,000
10,000
25,000
250,000
1,131,570
250,000
343,400
130,710
605,160
42,300
10,000
650,000
692,000
250,000
300,000
100,000
692,000
86 -

งบรายได้
27,500
12,900
14,600
520,600
220,950
250,000
49,650
788,700
517,700
136,000
100,000
35,000

งบอื่น
-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

62,500
10,000 คณะเกษตรและชีวภาพ
12,900 คณะเกษตรและชีวภาพ
14,600 คณะเกษตรและชีวภาพ
25,000 คณะเกษตรและชีวภาพ
1,902,170
250,000 คณะวิทยาศาสตร์
343,400 คณะวิทยาศาสตร์
130,710 คณะวิทยาศาสตร์
605,160 คณะวิทยาศาสตร์
42,300 คณะวิทยาศาสตร์
10,000 คณะวิทยาศาสตร์
220,950 คณะวิทยาศาสตร์
250,000 คณะวิทยาศาสตร์
49,650 คณะวิทยาศาสตร์
2,130,700
250,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
300,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
100,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
1,209,700 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
136,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
100,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
35,000 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
4. คณะวิทยาการจัดการ
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
2 โครงการการพัฒนาทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายของคณะวิทยาการจัดการ
3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 โครงการการยกระดับศักยภาพการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
5 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่คณะวิทยาการจัดการ
7 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
5. คณะศึกษาศาสตร์
1 โครงการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
2 โครงการเสวนาวิชาการ (KM)
3 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
4 โครงการพัฒนากลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานบริการวิชาการแบบบูรณาการสู่ชุมชน
6 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดีและคณะกรรมการประจาคณะ
7 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
8 โครงการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
9 โครงการพัฒนากลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษา
10 โครงการพัฒนาบุคลากรประกาศนียบัตรบัณฑิต
11 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
12 โครงการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนสาธิตฯ
2 โครงการบริหารจัดการงานของโรงเรียนสาธิต มจษ. (ระดับปฐมวัย)
3 โครงการบริหารจัดการงานของโรงเรียนสาธิต มจษ. (ระดับประถมศึกษา)

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
385,880
7,858,000
94,200
95,550
86,150
109,980
350,000
350,000
87 -

งบรายได้

งบอื่น

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

819,900
240,000
-

-

9,063,780
240,000 คณะวิทยาการจัดการ
94,200 คณะวิทยาการจัดการ
95,550 คณะวิทยาการจัดการ

7,858,000
579,900
103,100 4,275,400
75,000
5,200
8,900
14,000
96,400
165,000
16,400
34,200
50,000
11,700
3,901,700
362,800 6,190,620
362,800
2,952,880
3,181,340

-

86,150 คณะวิทยาการจัดการ
109,980 คณะวิทยาการจัดการ
7,858,000 คณะวิทยาการจัดการ
579,900 คณะวิทยาการจัดการ
4,728,500
75,000 คณะศึกษาศาสตร์
5,200 คณะศึกษาศาสตร์
8,900 คณะศึกษาศาสตร์
14,000 คณะศึกษาศาสตร์
350,000 คณะศึกษาศาสตร์
96,400 คณะศึกษาศาสตร์
165,000 คณะศึกษาศาสตร์
16,400 คณะศึกษาศาสตร์
34,200 คณะศึกษาศาสตร์
50,000 คณะศึกษาศาสตร์
11,700 คณะศึกษาศาสตร์
3,901,700 คณะศึกษาศาสตร์
6,553,420
362,800 โรงเรียนสาธิตฯ
2,952,880 โรงเรียนสาธิตฯ
3,181,340 โรงเรียนสาธิตฯ

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
7. บัณฑิตวิทยาลัย
1 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2 โครงการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
8. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
2 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
3 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
4 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
5 โครงการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางการแพทย์แผนจีน และการขอผลงานทางวิชาการ
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือ Microsoft Office ขั้นสูง ที่ซ่อนเร้น
9. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท
1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
2 โครงการการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความเสี่ยง
4 โครงการพัฒนาบริการจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
5 โครงการบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์องค์กรและบริการด้านการศึกษา
10. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 โครงการบริหารจัดการงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะสานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
11. กองกลาง สานักงานอธิการบดี
1 โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณ งานเลขา งานประชุม
2 โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
3 โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
4 โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ
5 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

งบแผ่นดิน
งบรายได้
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
56,400
61,060
16,860
44,200
41,920
1,214,870
55,120
45,000
50,000
1,051,390
13,360
41,920
935,060
37,560
6,000
3,500
821,600
66,400
20,000
192,400
192,400
20,000
500,000
144,000
608,700
158,700
44,000
200,000
50,000
100,000
-
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งบอื่น
-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

56,400 โรงเรียนสาธิตฯ
61,060
16,860 บัณฑิตวิทยาลัย
44,200 บัณฑิตวิทยาลัย
1,256,790
55,120 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
45,000 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
50,000 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1,051,390 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
13,360 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
41,920 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
935,060
37,560 ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
6,000 ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
3,500 ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
821,600 ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
66,400 ศูนย์ฯ มจษ. - ชัยนาท
212,400
192,400 สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
20,000 สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1,252,700
158,700 งานสารบรรณ
44,000 งานอาคารสถานที่
200,000 งานอาคารสถานที่
50,000 งานยานพาหนะ
100,000 งานประชาสัมพันธ์

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
6 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
7 โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12. กองคลัง สานักงานอธิการบดี
1 โครงการบริหารจัดการงานกองคลัง
2 โครงการบริหารจัดการงานกองคลัง
13. กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
1 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
2 โครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
14. กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
1 โครงการบริหารจัดการงานของกองบริหารงานบุคคล
2 โครงการบริหารจัดการงานของกองบริหารงานบุคคล
3 โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
15. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1 โครงการพัฒนาสานักงานสภานักศึกษาและสานักงานองค์การนักศึกษา
2 โครงการดาเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงาน
3 โครงการบริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา
16. สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี
1 โครงการบริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัย
17. สานักงานตรวจสอบภายใน
1 โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2 โครงการตรวจสอบภายในศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
18. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา (Data Center)
2 โครงการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
3 โครงการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
500,000
38,400
38,400
38,400
38,400
500,000
38,400
38,400
500,000
38,400
38,400
5,070,400
5,000,000
70,400
-

89

งบรายได้

งบอื่น

200,000
76,000
76,000
103,000
49,000
54,000
28,100
28,100
153,800 816,404
816,404
153,800
55,300
55,300
38,800
35,660
3,140
73,300
68,620
4,680
-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

200,000 งานประชาสัมพันธ์
500,000 งานประชาสัมพันธ์
114,400
38,400 กองคลัง
76,000 กองคลัง
141,400
87,400 กองนโยบายและแผน
54,000 งานวิเทศสัมพันธ์
566,500
38,400 กองบริหารงานบุคคล
28,100 กองบริหารงานบุคคล
500,000 กองบริหารงานบุคคล
1,008,604
816,404 กองพัฒนานักศึกษา
38,400 กองพัฒนานักศึกษา
153,800 กองพัฒนานักศึกษา
55,300
55,300 สานักงานสภาหาวิทยาลัย
38,800
35,660 สานักงานตรวจสอบภายใน
3,140 สานักงานตรวจสอบภายใน
5,143,700
5,000,000 สานักส่งเสริมวิชาการฯ
70,400 สานักส่งเสริมวิชาการฯ
68,620 สานักส่งเสริมวิชาการฯ
4,680 สานักส่งเสริมวิชาการฯ

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
19. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
89,300
1 โครงการบริหารจัดการงานสานักวิทยบริการฯ
89,300
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ (ไม่ใช้งบ)
3 โครงการบริหารจัดการงานของสานักวิทยบริการฯ
20. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
32,000
1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม
32,000
2 โครงการบริหารจัดการหน่วยงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม
21. สถาบันวิจัยและพัฒนา
500,000
38,400
1 โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
38,400
2 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
140,100
4 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
153,000
5 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
90,300
พัฒนาท้องถิ่น
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โครงการนาเสนอผลงานวิจัย “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (งบกองทุนวิจัย)
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย (งบกองทุนวิจัย)
โครงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย (งบกองทุนวิจัย)
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (งบกองทุนวิจัย)
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (งบกองทุนวิจัย)
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(งบกองทุนวิจัย)

22. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2 โครงการวันประกันคุณภาพ (CRU QA DAY) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏจันทรเกษม

งบรายได้

งบอื่น

96,770
96,770
57,800
57,800
47,600 1,270,370
47,600
-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

186,070
89,300 สานักวิทยบริการฯ
- สานักวิทยบริการฯ
96,770 สานักวิทยบริการฯ
89,800
32,000 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
57,800 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1,856,370
38,400 สถาบันวิจัยและพัฒนา
47,600 สถาบันวิจัยและพัฒนา
140,100 สถาบันวิจัยและพัฒนา
153,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
90,300 สถาบันวิจัยและพัฒนา

52,000
64,600
-

-

-

145,520
467,400
93,900
34,950
268,800
259,800

52,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
64,600 สถาบันวิจัยและพัฒนา
145,520 สถาบันวิจัยและพัฒนา
467,400 สถาบันวิจัยและพัฒนา
93,900 สถาบันวิจัยและพัฒนา
34,950 สถาบันวิจัยและพัฒนา
268,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา
259,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา

250,000
100,000

53,300
53,300
-

55,300
-

-

358,600
53,300 สานักประกันคุณภาพฯ
100,000 สานักประกันคุณภาพฯ

90

-

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
3 โครงการขับเคลื่อนระบบการกากับ ติดตามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนา
ระบบธรรมภิบาลขององค์กร

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
30,000
-

4 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสากล
(ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN QA และระดับหน่วยงาน/องค์กร เกณฑ์ EdPEx)

120,000

งบรายได้

งบอื่น

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

-

30,000 สานักประกันคุณภาพฯ

-

-

-

120,000 สานักประกันคุณภาพฯ

5 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) (งบเงินรับฝาก)
6 โครงการประชุม/กิจกรรมการส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (งบเงินรับฝาก)

-

-

-

-

-

สานักประกันคุณภาพฯ
สานักประกันคุณภาพฯ

7
8
9
10

โครงการบริหารจัดการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดการความรู้ภายใน สานักประกันคุณภาพการศึกษา (ไม่ใช้งบ)
โครงการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ (ไม่ใช้งบ)
โครงการพัฒนาระบบการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา (ไม่ใช้งบ)

-

-

55,300
-

-

55,300
-

สานักประกันคุณภาพฯ
สานักประกันคุณภาพฯ
สานักประกันคุณภาพฯ
สานักประกันคุณภาพฯ

11 โครงการกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในสานักประกันคุณภาพการศึกษา (ไม่ใช้งบ)
23. สภาคณาจารย์และข้าราชการ
1 โครงการบริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
24. ศูนย์ฝึกประสบการ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)
1 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)
25. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายนา
1 โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้า
26. ส่วนกลาง
1 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบลงทุน)
กิจกรรมที่ 1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างประกอบ
3 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์

-

55,700
55,700
2,011,400
2,011,400
349,500
349,500
34,927,200 22,195,000
5,568,800
5,556,400
12,400
22,550,000
22,550,000
6,808,400
-

-
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-

- สานักประกันคุณภาพฯ
55,700
55,700 สภาคณาจารย์ฯ
2,011,400
2,011,400 จันทรเกษมปาร์ค
349,500
349,500 สระว่ายน้า
57,122,200
5,568,800 ส่วนกลาง
5,556,400
12,400
22,550,000 ส่วนกลาง
22,550,000
6,808,400 ส่วนกลาง

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์
4 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมบุคลากรประจาปี
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
กิจกรรมที่ 3 เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 4 ค่าบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศูนย์การศึกษา มจษ.ชัยนาท
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สนับสนุนการบริหารจัดการ
(ภูมิทัศน์ สิ่งอานวยความสะดวก)
6 โครงการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ระบบประกันคุณภาพสานักงานอธิการบดี
8 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กิจกรรมที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก
9 โครงการพัฒนาบุคลากรส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 งบพัฒนาบุคลากรส่วนกลาง
กิจกรรมที่ 2 งานกีฬาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
กิจกรรมที่ 3 งบพัฒนาบุคลากรตามโครงการความร่วมมือ
กิจกรรมที่ 4 งบสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ
10 โครงการบริหารความเสื่ยงและการควบคุมภายใน
11 โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่น
กิจกรรมที่ 1 งบเจรจาธุรกิจ
กิจกรรมที่ 2 ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหน่วยงาน
12 โครงการงบประมาณส่วนกลางฉุกเฉินและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
4,751,900
2,056,500
-
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-

-

งบรายได้

งบอื่น

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

5,550,000
25,000
25,000
1,500,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000

-

4,751,900
2,056,500
5,550,000 ส่วนกลาง
25,000
25,000
1,500,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000 ส่วนกลาง

5,000,000
375,000
350,000
25,000
300,000
300,000
3,650,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
150,000
20,000
300,000
150,000
150,000
5,000,000

-

5,000,000
375,000
350,000
25,000
300,000
300,000
3,650,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
150,000
20,000
300,000
150,000
150,000
5,000,000

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
รวมทังสิน

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ

งบรายได้

งบอื่น

งบรวม

3,472,800 50,665,670 41,032,180 2,086,774 97,257,424
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รางการค่าใช้จ่ายบุคลากร
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสายวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนข้าราชการสายวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 5 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
กิจกรรมที่ 6 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน
กิจกรรมที่ 7 เงินสมทบประกันสังคม สายวิชาการ
กิจกรรมที่ 8 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สายวิชาการ
กิจกรรมที่ 8 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 เงินประจาตาแหน่งทางวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างประจาบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
กิจกรรมที่ 5 เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
กิจกรรมที่ 6 เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ
กิจกรรมที่ 7 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านข้าราชการสายสนับสนุน
กิจกรรมที่ 9 เงินสมทบประกันสังคม สายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมที่ 10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมที่ 11 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
183,888,800
28,857,400
2,729,900
1,700,400
997,400
3,204,000
516,000
36,000
1,200
145,846,500
89,087,200
9,130,800
42,000
5,417,500
4,949,600
3,555,600
590,400
590,400
72,000
162,000
8,500
64,568,400
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งบรายได้
-

งบอื่น
-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

183,888,800 ส่วนกลาง
28,857,400
2,729,900
1,700,400
997,400
3,204,000
516,000
36,000
1,200
145,846,500
89,087,200 ส่วนกลาง
9,130,800
42,000
5,417,500
4,949,600
3,555,600
590,400
590,400
72,000
162,000
8,500
64,568,400

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม
3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สายวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมของลูกจ้าง
กิจกรรมที่ 2 เงินเพิ่มค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
กิจกรรมที่ 3 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารนอกโครงสร้าง
กิจกรรมที่ 4 ค่าปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 5 ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมของลูกจ้าง
กิจกรรมที่ 2 เงินเพิ่มค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
กิจกรรมที่ 3 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารนอกโครงสร้าง
กิจกรรมที่ 4 ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
-

-
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งบรายได้
12,095,900

8,360,600
400,000
856,000
1,000,000
1,479,300
15,734,700

13,770,000
300,000
144,000
1,520,700
272,976,000 27,830,600

งบอื่น
-

-

งบรวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

12,095,900 ส่วนกลาง
8,360,600
400,000
856,000
1,000,000
1,479,300
15,734,700 ส่วนกลาง
13,770,000
300,000
144,000
1,520,700

300,806,600

ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การขั บ เคัื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปม ห าาิิ ย าาัั า ราชัั ฏ จั น ยรเกษห พ.ศ. 2565
สู่การปฏิบัติจะต้องอาศัาคิาหร่ิหหือของยุก าน่ิางานในสังกัดยี่จะหุ่งหั่นผัักดันการดาเนินแผนงาน/
โครงการัาาใต้กัาุยธ์ยี่กาานดไิ้ในแผนปฏิบัติราชการฯ แัะในการดาเนินงานโครงการสาคัญต่างๆ
ใา้ เกิดผัสั หฤยธิ์ตาหเป้ าประสงค์ยี่ กาานดไิ้ จาเป็นอา่างาิ่งยี่ต้องหีการระดหสรรพก าัั งยั้ งในด้ า น
บุคัากร งบประหาณ ิัสดุอุปกรณ์ เยคโนโัาีต่างๆ ตัอดจนการสร้างคิาหตระานักในการหีส่ิ นร่ิห
อา่างเป็นเอกัาพแัะการสื่อสารระาิ่างาน่ิางาน ดังนั้น หาาิิยาาััาจึงกาานดแนิยางยี่สาคัญในการ
นาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอา่างหีประสิยธิัาพแัะเกิดประสิยธิผัสูงสุด ดังนี้
1) การสร้างเครือข่าาคิาหร่ิ หหือกับาน่ิางานยุกระดับในหาาิิยาาัั า เพื่อเป็นกัไกส าคัญ
ในการดาเนินการแปังาุยธศาสตร์ กัาุยธ์ ัาาใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปมของหาาิิยาาััาราชััฏ
จันยรเกษหไปสู่การปฏิบัติอา่างเป็นรูปธรรห โดากาานดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรหาัักยี่จะนาไปสู่
ผัสัหฤยธิ์ของเป้าประสงค์ยี่ชัดเจน ริหยั้งการกาานดคิาหรับผิดชอบตัิชี้ิัดแัะค่าเป้าาหาา เพื่อใา้
บรรัุเป้าประสงค์าััก
2) ผู้ บ ริ า ารระดั บ สู ง แัะผู้ บ ริ า าราน่ ิ างานในหาาิิ ย าาัั า ต้ อ งใา้ ค ิาหส าคั ญ ในการใช้
แผนปฏิบัติราชการประจาปมของหาาิิยาาััาราชััฏจันยรเกษห เป็นกรอบในการบริาารการดาเนินพันธกิจ
ของยุกาน่ิางาน
3) ผู้ บ ริ า ารดาเนิ น การชี้ แจงสร้ า งคิาหรู้ คิาหเข้าใจในสาระส าคั ญของแผนปฏิบั ติร าชการ
ประจาปมของหาาิิยาาััาใา้บุคัากรในาน่ิาปฏิบัติ ได้รับยราบหีคิาหรู้ คิาหเข้าใจในเนื้อาาของแผน
อา่ า งถู ก ต้ อ งชั ด เจน เพื่ อ การหี ส่ ิ นร่ ิ หแัะสนั บ สนุ น ใา้ ก ารด าเนิ น งานตาหแผนฯ เป็ น ไปอา่ า ง
หีประสิยธิัาพ
4) หาาิิยาาัั า หีการจั ดสั หหนาบุคัากรด้านการจัดยาแผนแัะประเหินผั เพื่อสร้างกัไก
นิัตกรรหยี่หีประสิยธิัาพในการดาเนินการจัดยาแัะประเหินผัแผน
5.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1) เพื่อเปรีาบเยีาบผัการดาเนินงานในปมปัจจุบันกับเป้าาหาายี่ตั้งไิ้
2) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ หู ั สะย้ อ นกัั บ ใา้ ห าาิิ ย าาัั า ใช้ เ ป็ น แนิยางในการปรั บ ปรุง พั ฒ นางาน
ริหยั้งเป็นข้อหูัประกอบการตัดสินใจในการยบยินยิศยาง นโาบาา แัะแนิยางในการบริาารงาน
เพื่อใา้เกิดประโาชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการยั้งัาาในแัะัาานอก
5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
1) ติดตาหคิาหก้าิาน้ าแัะประเหิน ผัการดาเนิน โครงการโดาคณะกรรหการติ ดตาหแัะ
ประเหินผัแผนปฏิบัติการประจาปม พ.ศ. 2565 เป็นราาเดือนแัะราาไตรหาส
2) ติดตาหแัะประเหิน ผัการดาเนินงานโดาคณะกรรหการติดตาห ตริจสอบ แัะประเหิน
ผังานของหาาิิยาาััา เป็นราาไตรหาส
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3) ติ ด ตาหแัะประเหิ น ผัการด าเนิ น งานโดาคณะกรรหการบริ า ารหาาิิ ย าาัั า (กบห.)
เป็นราาไตรหาส
4) ติดตาหแัะประเหินผัการดาเนินงานโดาสัาหาาิิยาาััา อา่างน้อาปมัะ 2 ครั้ง
5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล
1) าน่ิางาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดส่งราางานผัการดาเนินงานไปาังกองนโาบาาแัะแผน
เป็นราาเดือนแัะราาไตรหาส
2) าน่ิางาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ราางานผัการดาเนินงานในระบบติดตาหแัะประเหินผั
แา่งชาติ (eMENSCR) ยุกโครงการยั้งยี่ใช้แัะไห่ใช้งบประหาณ เป็นราาไตรหาส ัาาใน 30 ิัน นับจากิัน
สิ้นสุดไตรหาส ตาหปมงบประหาณ
3) กองนโาบาาแัะแผนจั ด ย าราางานผัการด าเนิ น งาน เสนอคณะกรรหการติ ด ตาหแัะ
ประเหินผัแผนปฏิบัติการประจาปม พ.ศ. 2565 เป็นราาเดือนแัะราาไตรหาส
4) กองนโาบาาแัะแผนจัดยาราางานผัการดาเนินงาน เสนอคณะกรรหการบริาารหาาิิยาาััา
(กบห.) เป็นราาไตรหาส
5) กองนโาบาาแัะแผนจัดยาราางานผัฯ เสนอสัาหาาิิยาาััา อา่างน้อาปมัะ 2 ครั้ง
5.5 กาหนดผู้รับผิดชอบและผู้กากับตัวชี้วัด
หาาิิยาาััาหีการขับเคัื่อนแผนปฏิบัติราชการประจาปม พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติโดากาานด
ผู้รับผิดชอบแัะเป้าาหาาระดับาน่ิางาน เพื่อใา้เกิดผัััพธ์ตาหเป้าาหาาระดับสถาบัน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาท้องถิ่น
1. ระดับคิาหสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อหูั
พื้นยี่บริการของหาาิิยาาััา
2. จานินาหู่บ้านยี่หาาิิยาาััาดาเนิน
โครงการอันเป็นผัจากการิางแผนพัฒนา
เชิงพื้นยี่
3. จานินโรงเรีานยี่หาาิิยาาััาดาเนิน
โครงการอันเป็นผัจากการิางแผนพัฒนา
เชิงพื้นยี่
4. จานินัาคีเครือข่าายั้งัาครัฐ ัาคเอกชน
แัะัาคประชาสังคห ยี่ริหหือกับ
หาาิิยาาััาดาเนินโครงการพัฒนาย้องถิ่น
ในพื้นยี่บริการแัะหีกิจกรรหร่ิหกัน
5. จานินผู้เข้าร่ิหโครงการยี่เกี่าิกับการ
น้อหนาพระราโชบาาด้านการศึกษา เพื่อ
เสริหสร้างคุณัักษณะคนไยายี่พึงประสงค์

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับตัวชี้วัด

สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการ
ิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห
ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห
ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห
ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห
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รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นยี่บริการ
ของหาาิิยาาััา
6. อัตราการอ่านออกเขีานได้ ของจานิน
ประชากร โดาเฉพาะประชากรในิัา
ประถหศึกษาในพื้นยี่บริการของ
หาาิิยาาััา
7. อัตราการเพิ่หขึ้นของราาได้ครัิเรือนใน
พื้นยีก่ ารพัฒนาของหาาิิยาาััา
8. หีแาั่งเรีานรู้ด้านศิัปิัฒนธรรห ประเพณี
ัูหิปัญญาย้องถิ่น เพื่อเสริหสร้างคุณค่า
แัะจิตสานึกรักษ์ย้องถิ่น
9. ร้อาัะการได้งานยาในพื้นยี่ารือัูหิัาค
ของบัณฑิต (Percentage of Graduate
Employed in Region)
10. การพัฒนาเชิงพื้นยี่ (โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านัูหิศาสตร์แัะสิ่งแิดั้อห สังคห)
(Area Based Development)
11. การหีส่ินร่ิหของบุคคัารือาน่ิางานใน
ชุหชน พื้นยี่ ารือัูหิัาค (Non Age
Group Participation)
12. คิาหาั่งาืนของหาาิิยาาััา ชุหชนแัะ
สังคห (Green/Sustainability)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับตัวชี้วัด

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห

รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห
ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักศิัปะแัะิัฒนธรรห
ยุกคณะ

รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ

สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
13. คิาหสอดคั้องของาัักสูตร
ยุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
(Curriculum Alignment)
สานักส่งเสริหิิชาการแัะงาน คุณัาพแัะบริการิิชาการ
ยะเบีาน
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
14. การิิจัาแัะบริการิิชาการเพื่อการพัฒนา
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
ในพื้นยี่ัูหิัาค (Research/Service in
สานักประกันคุณัาพ
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
Region)
การศึกษา
15. การหีส่ินร่ิหของสังคหแัะชุหชน
ยุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
(Inclusive Community)
สานักส่งเสริหิิชาการแัะงาน คุณัาพแัะบริการิิชาการ
ยะเบีาน
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
16. การบูรณาการงบประหาณจากัาครัฐแัะ
เอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุหชน
แัะสังคหในพื้นยี่ (Integrated
Government Budget)
2. การผลิตและพัฒนาครู
17. จานินการปรับปรุงาัักสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แัะกระบินการผัิตครู
เพื่อใา้บัณฑิตครูของหาาิิยาาััาหี
อัตัักษณ์ สหรรถนะแัะคุณัาพตาห
หาตรฐานิิชาชีพ พร้อหด้ิาคุณัักษณะ
ยี่พึงประสงค์ตาหพระราโชบาาด้าน
การศึกษาแัะคุณัักษณะครูศติรรษยี่ 21
18. ร้อาัะครูของครูยี่หีประสบการณ์สอนใน
โรงเรีานต่อปมการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับตัวชี้วัด

กองนโาบาาแัะแผน

รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าานโาบาา
แัะแผน

คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์

19. ร้อาัะของบัณฑิตครูยี่จบจาก
หาาิิยาาััายี่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของ
าน่ิางานต่างๆ ยั้งัาครัฐแัะเอกชน
ัาาในเิัา 1 ปม

คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์

20. ร้อาัะของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปมสุดย้าายี่
สอบยักษะัาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ยี่
าัักสูตร ค.บ.กาานด

คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์

21. จานินโครงการพัฒนาครูแัะบุคัากร
ยางการศึกษา (re-Skills Up-Skills)

คณะศึกษาศาสตร์
คณะหนุษาศาสตร์ฯ
คณะิิยาาศาสตร์

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
22. จานินาัักสูตร/าน่ิางานยี่เข้าระบบ
การประเหินเพื่อการรับรองหาตรฐาน
AUN-QA ารือ EdPEx

ยุกคณะ
สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา
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รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
23. ผังานของนักศึกษา/อาจารา์ ยี่ได้รับ
การตีพิหพ์เผาแพร่ารือได้รับรางิัั
ในระดับชาติแัะนานาชาติ
24. ร้อาัะของนักศึกษายี่ได้รับ
ประกาศนีาบัตร ิิชาชีพยี่เกี่าิข้องกับ
สาขายี่สาเร็จการศึกษา
25. ร้อาัะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปม
สุดย้าายี่สอบยักษะัาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ CEFR (B1) ารือเยีาบเย่า
26. ร้อาัะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปม
สุดย้าายี่สอบยักษะด้านดิจิยััผ่านเกณฑ์
ยี่หาาิิยาาััากาานด
27. อัตราการได้งานยา/ยางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระยั้งตาหัูหิัาเนา แัะ
นอกัูหิัาเนาของบัณฑิตหาาิิยาาััา
ัาาในระาะเิัา 1 ปม
28. ผัการประเหินสหรรถนะของบัณฑิตโดา
สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
29. จานินอาจารา์แัะนักศึกษา ศิษา์เก่า
ยี่ได้รับรางิััในระดับชาติ/นานาชาติ
30. อัตราส่ินจานินผังานิิจัาแัะองค์
คิาหรู้ต่างๆ ยี่เป็นยรัพา์สินยางปัญญา
ต่อจานินผังานดังกั่าิยี่ถูกนาไปใช้
ประโาชน์อา่างเป็นรูปธรรห
31. ร้อาัะคิาหพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ฐานข้อหูัเพื่อบริาารจัดการในการ
ตัดสินใจตาหพันธกิจาัักของหาาิิยาาััา
เพื่อการพัฒนาย้องถิ่น
32. ระดับผัการประเหินคุณธรรหแัะคิาห
โปร่งใสการบริาารงานัาครัฐอาู่ใน
ระดับสูงารือสูงหาก

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับตัวชี้วัด

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์
รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์

ยุกคณะ
ยุกคณะ
สนง.าหิดิิชาศึกษายั่ิไป
ศูนา์ัาษา
ยุกคณะ
สานักิิยาบริการแัะ
เยคโนโัาีสารสนเยศ
ยุกคณะ
กองพัฒนานักศึกษา
ยุกคณะ
กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าาพัฒนา
นักศึกษาแัะศิษา์เก่า
สัหพันธ์

ยุกคณะ

รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา
สานักิิยาบริการแัะ
เยคโนโัาีสารสนเยศ

รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา

สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
33. จานินเครือข่าาคิาหร่ิหหือกับองค์กร
ัาาในแัะต่างประเยศยี่หีกิจกรรหร่ิหกัน
34. ร้อาัะคิาหพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
บริาารจัดการยี่อาู่ในระดับดี (ไห่น้อากิ่า
คะแนน 3.51)
35. คะแนนผัประเหินคิาหพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
36. คะแนนการประเหินคุณัาพการศึกษา
ัาาใน ระดับสถาบัน
37. ร้อาัะของบุคัากรสาาิิชาการด้าน
ตาแาน่งยางิิชาการแัะคุณิุฒิปริญญา
เอก ต่อจานินสาาิิชาการยั้งาหด
38. ร้อาัะของบุคัากรสาาสนับสนุนิิชาการ
ยี่ได้รับการพัฒนาต่อจานินบุคัากรสาา
สนับสนุนิิชาการยั้งาหด
39. จานินเงินสนับสนุนงานิิจัาารืองาน
สร้างสรรค์จากัาาในแัะัาานอก
หาาิิยาาััาต่อจานินอาจารา์ประจา
แัะนักิิจัา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับตัวชี้วัด

ยุกาน่ิางาน
งานิิเยศสัหพันธ์
สานักิิยาบริการแัะ
เยคโนโัาีสารสนเยศ

รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร

กองกัาง

รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร

สานักประกันคุณัาพ
การศึกษา
กองบริาารงานบุคคั

รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร
รองอธิการบดีฝ่าาประกัน
คุณัาพแัะบริการิิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร

กองบริาารงานบุคคั

รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร

ยุกคณะ
สถาบันิิจัาแัะพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร
รองอธิการบดีฝ่าาิิชาการ
แัะิิจัา
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รองอธิการบดีฝ่าาบริาาร

ภาคผนวก
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ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
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ข.คำอธิบำยตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 1
หน่วยนับ

ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย
หมู่บ้าน

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยนาไปสู่การวางแผนการพัฒนา
เชิงพื้นทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญ สามารถแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ตรงประเด็น
ฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ หมายความถึง ฐานข้อมูล สารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป
สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการ ศั ก ยภาพชุ ม ชน หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
โดยจาแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมครบทั้ง 4 ด้าน โดยมี การรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ การประมวลผล การรายงานและการนาเสนอข้อมูล อย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบเอกสาร
รู ป แบบดิ จิ ทั ล หรื อ รู ป แบบอื่ น ที่ ส ามารถสื บ ค้ น วิ เ คราะห์ น าเสนอในเชิ ง สารสนเทศ Infographics
ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวก และรวดเร็ว
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนหมู่บ้านในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการจัดทาฐานข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน
และมีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์กำรประเมิน
1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ (ออกแบบระบบฐานข้อมูล)
3. มีข้อมูลของพื้นที่เป้าหมาย สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
4. นาฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. นาฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ตัวชี้วัดที่ 2
หน่วยนับ

จำนวนหมู่บ้ำนที่มหำวิทยำลัยดำเนินโครงกำรอันเป็นผลจำกกำรวำงแผนกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่
หมู่บ้าน

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีการวางแผนและดาเนินโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างมีนัยสาคัญ
จานวนหมู่บ้าน หมายความถึง หมู่บ้านทีเ่ ป็นกลุ่มเป้าหมายตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดในแผนการปฏิบัติงานประจาปี และได้มีการดาเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
กิจกรรมสัมพันธ์ บริการวิชาการ วิจัยหรือลักษณะอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนหมู่บ้านที่มีการดาเนินโครงการตามแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 3
หน่วยนับ

จำนวนโรงเรียนทีม่ หำวิทยำลัยดำเนินโครงกำรอันเป็นผลจำกกำรวำงแผนกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่
โรงเรียน

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีการวางแผนและดาเนินโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างมีนัยสาคัญ
จ านวนโรงเรี ย น หมายความถึ ง โรงเรี ย นที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายตามแผนการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแผนการปฏิบัติงานประจาปี และได้มีการดาเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์ บริการวิชาการ วิจัยหรือลักษณะอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนโรงเรียนที่มีการดาเนินโครงการตามแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
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ตัวชี้วัดที่ 4
หน่วยนับ

จำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ที่ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยดำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่บริกำรและมีกิจกรรมร่วมกัน
ภาคีเครือข่าย

คำอธิบำย
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ระหว่าง ภาคีเครือข่าย และ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ น าไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
อย่างมีนัยสาคัญ
ภาคีเครื อข่าย หมายความถึง เครื อข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม หรือ
กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยหรือที่มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วม
ในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคีนั้นๆ โดยลักษณะความร่วมมือ เป็นความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และมีการดาเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ
(MOU) ในปีนั้นๆ การเข้าร่วมเป็นคณะทางานหรือคณะกรรมการในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
การร่ ว มมื อ อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในลั ก ษณะอื่ น ที่ มี ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนภาคีเ ครื อ ข่ ายที่ร่ ว มในการดาเนิ นโครงการพัฒ นาท้ อ งถิ่น ร่ว มกั บ มหาวิท ยาลั ย หรื อ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ไปร่ ว มในการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ ภาคี นั้ น ๆ ในปี ที่ พิ จ ารณาโดยมี ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ในการร่วมกันดาเนินโครงการ อาทิเ ช่น บันทึกตกลงความร่วมมือ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดสรรงบประมาณ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ หรือข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับ
ในกรณีเข้าร่วมในฐานะผู้รับเชิญหรือแขกในกิจกรรม
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ตัวชี้วัดที่ 5
หน่วยนับ

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรน้อมนำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประกำร สู่กำรปฏิบัติ
ในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
คน

คำอธิบำย
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ 4 ประการ ตามพระราโชบายด้ า นการศึ ก ษา
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายความถึง ประชาชน เยาวชน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในพื้นที่บริการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
จัดขึ้น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ หมายความถึง คนไทยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพ มีงานทา และ 4) เป็นพลเมืองดี มีวินัย
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ 4 ประการ
ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดขึ้นในในปีที่พิจารณา
ตัวชี้วัดที่ 6
หน่วยนับ

อัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของประชำกร โดยเฉพำะประชำกรในวัยประถมศึกษำ
ในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นออกเขี ย นได้ ของประชาชนในพื้ น ที่ บ ริ ก าร โดยเฉพาะประชากร
ในวัยประถมศึกษา
การอ่านออกเขียนได้ หมายความถึง การอ่านออกเขียนได้ของประชาชน โดยอ้างอิงเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กาหนด ดังนี้
1. การอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ดังนี้
1.1 การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เป็นวงคาศัพท์
ที่ ก าหนดในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ปี ทั้ ง ที่ เ ป็ น ค าที่ มี ค วามหมายโดยตรงหรื อ ค าที่ มี ค วามหมายโดยนั ย ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
1.2 การอ่ า นรู้ เ รื่ อ ง หมายถึ ง การอ่ า นค า ประโยค ข้ อ ความสั้ น ๆ หรื อ เรื่ อ งราวที่ เ ป็ น
วงคาศัพท์ที่กาหนดในแต่ล ะระดับ ชั้น ปี ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มีความหมายโดยนัย
ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น โดยสามารถบอกข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการอ่ า นร้ อ ยแก้ ว ร้ อ ยกรอง ส าหรั บ เด็ ก
(เป็นข้อความง่ายๆ) จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมาย
หรื อสั ญลั กษณ์ ที่ส าคัญที่พบเห็ น ในชีวิตประจาวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน และสรุปความรู้ ข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล
2. การเขียน หมายถึง ความสามารถในการเขียนคา ประโยค หรือเรื่องของนักเรียน ดังนี้
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2.1 การเขี ย นค า หมายถึ ง การเขี ย นค าที่ เ ป็ น วงค าศั พ ท์ ที่ ก าหนดในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ปี
โดยวิธีการเขียนคาตามคาบอก (ประเมินเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
2.2 การเขียนประโยค/เรื่อง หมายถึง การเขียนประโยคง่ายๆ การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์หรือจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียนย่อความ และการเขียนเรียงความ
ประชากรในวัย ประถมศึก ษา หมายความถึง นักเรียนในระดับ ประถมศึ กษาในพื้ นที่ บริ การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมที่ผ่าน
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ อ้างอิงเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กาหนด
ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อจานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งหมด
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อัตราส่วนฯ =

จานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาในพื้นทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผา่ นการประเมินการอ่าน
ออกเขียนได้ อ้างอิงเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กาหนด
จานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งหมดในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตัวชี้วัดที่ 7
หน่วยนับ

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ครัวเรือนในพื้นที่กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ และการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะคนไทยที่ พึ ง ประสงค์
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาให้คนไทยในหมู่บ้านพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ค รั ว เรื อ น หมายความถึ ง รายได้ ข องสมาชิ ก ทุ ก คนในครั ว เรื อ น
ประกอบด้วยค่าจ้างและเงินเดือน เงินรางวัล เงินโบนัส กาไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจ รายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บาเหน็จ บานาญ เงินทุนการศึกษา
และรายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ครัวเรือนเดิมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนิน
โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
กำรจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลรายได้ของครัวเรือนก่อนการดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมและข้อมูล
รายได้ของครัวเรือนภายหลังการดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมทั้งจากรายได้ที่เกิดขึ้น
จริงหรือรายได้จากการประมาณการตามหลักการทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในช่วงเวลา (บาทต่อปี)
(รายได้ครัวเรือนหลังเข้าร่วมโครงการ - รายได้ครัวเรือนก่อนเข้าร่วมโครงการ) (บาท/ปี)
อัตราส่วนฯ =
รายได้ครัวเรือนก่อนเข้าร่วมโครงการ (บาท/ปี)
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ตัวชี้วัดที่ 8
หน่วยนับ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้ำง
คุณค่ำและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น
แหล่ง

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความโดดเด่น เข้มแข็งในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น บูรณาการให้เกิดการพัฒนาพื้ นที่
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม โดยการสร้างองค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย ส่งเสริม พัฒนา
ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น หมายความถึง องค์ความรู้ งานวิจัย
ตาราหนังสือ เอกสาร นิทรรศการถาวร ฐานข้อมูล สารสนเทศ สื่อประสม เว็บไซต์ สถานที่ งานวิชาการ
ลั ก ษณะอื่ น ๆ หรื อ กิ จ กรรม โครงการ งานประเพณี ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ที่มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษมดาเนิ น การหรื อร่ว มกับ ภาคีเครือ ข่าย นาไปสู่ การสร้างความตระหนั ก
ความรัก หวงแหน ของประชาชน เยาวชน นักศึกษา
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนแหล่ ง เรี ย นรู้ จ านวนโครงการกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ฯ จ านวน
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ฯ ที่มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 9
หน่วยนับ

ร้อยละกำรได้งำนทำในพื้นที่หรือภูมิภำคของบัณฑิต (Percentage of Graduate
Employed in Region)
ร้อยละ

คำอธิบำย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อท้องถิ่น ผลิตบั ณฑิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม จาเป็นต้องมีการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้ทราบร้อยละการได้งานในพื้นที่ หรือประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา ในพื้นที่หรือภูมิภาค ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
กำรจัดเก็บข้อมูล
1. จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ได้งานทาหรือ
ประกอบกิจการส่วนตัวในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตั้งอยู่หรือจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกันในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ งหมด หมายถึ ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา (อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
ร้อยละการได้งานทาฯ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคตามนิยามที่กาหนด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
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X 100

ตัวชี้วัดที่ 10
หน่วยนับ

กำรพัฒนำเชิงพื้นที่ (โครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนภูมิศำสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม)
(Area Based Development)
ระดับ

คำอธิบำย
การให้บริการวิชาการ การอนุรักษ์์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ สอดคล้อง
กับความต้องการและความจาเป็นในการแก้ไขปัญ หาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่
(Local Need)
สัดส่วนจานวนโครงการบริ การวิช าการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค
กำรจัดเก็บข้อมูล
1. จ านวนโครงการด้านการบริ การวิช าการหรื อโครงการที่ ต อบสนองต่ อ Area Based หมายถึ ง
รายการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอนสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการ
หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based
การพัฒนาเชิงพื้นที่ =

ตัวชี้วัดที่ 11
หน่วยนับ

X 100

จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการทั้งหมด

กำรมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงำนในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภำค (Non Age
Group Participation)
ระดับ

คำอธิบำย
สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ สะท้อนการ
มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม
กำรจัดเก็บข้อมูล
1. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกาหนดและ/หรือดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ชุมชน สังคม/น้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบปี การศึกษาที่
ผ่านมา
2. จ านวนโครงการหรื อกิจ กรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
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จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตามนิยามที่กาหนด
การมีส่วนร่วมฯ =

ตัวชี้วัดที่ 12
หน่วยนับ

X 100

จานวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด

ควำมยั่งยืนของมหำวิทยำลัย ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability)
ระดับ

คำอธิบำย
ผลการจั ด อั น ดั บ ด้ า นความยั่ ง ยื น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การที่ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาไปแล้ ว มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม หน่วยงาน องค์กรที่ว่าจ้างให้ทางาน ตลอดจน
ตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
กำรจัดเก็บข้อมูล
ผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking หมายถึง ผลของอันดับ หรือคะแนนด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดย Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดที่ 13
หน่วยนับ

ควำมสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment)
ระดับ

คำอธิบำย
สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของ
สถาบันการศึกษา
กำรจัดเก็บข้อมูล
1. จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) (Curriculum
Area Mapping) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE
QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ความสอดคล้องของหลักสูตร =

จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 14
หน่วยนับ

กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำในพื้นที่ภูมิภำค (Research/Service in
Region)
ระดับ

คำอธิบำย
สัดส่วนของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อผลงาน
ทางวิชาการที่ได้ดาเนินการทั้งหมด
กำรจัดเก็บข้อมูล
1. จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทาววิชาการรับใช้สังคมตามนิยามประกาศ
ของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด หมายถึง ผลงานทาววิชาการ ตามนิยามประกาศของ กพอ.
และ/หรือ กกอ. ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
การวิจัยและบริการวิชาการฯ =

ตัวชี้วัดที่ 15
หน่วยนับ

จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
จานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด

X 100

กำรมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)
ระดับ

คำอธิบำย
สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่
ได้มีโอกาสกาหนดทิศทางการดาเนินงานในการสอน การบริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภูมิภาคที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่
ภูมิภาค
กำรจัดเก็บข้อมูล
1. จ านวนหลั กสู ตรที่ชุมชน องค์กร/หน่ว ยงานในพื้นที่ มีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึกษา หมายถึง
หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้ง
หลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
(Non-Degree) อาทิ การกาหนดทิศทางการดาเนินงาน การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดทั้ง หลักสูตรในระดับปริญญา
(Degree) (ที่ ร ายงานในระบบ CHE QA Online) และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร (Non-Degree) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชมุ ชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การมีส่วนร่วมของสังคมฯ =

จานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
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X 100

ตัวชี้วัดที่ 16
หน่วยนับ

กำรบูรณำกำรงบประมำณจำกภำครัฐและเอกชนในกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำชุมชน
และสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget)
ระดับ

คำอธิบำย
สัดส่วนจานวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่รวมถึงเงินที่มาจาก
การบริจาคของชุมชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
กำรจัดเก็บข้อมูล
1. จานวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ หมายถึง เงินทุน เงิน
บริ จ าค จากภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน การพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมในพื้ น ที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. จานวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด

การบูรณาการงบประมาณฯ =

จานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่
จานวนงบประมาณทั้งหมด
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X 100

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ 17

จำนวนหลักสูตรครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ และกระบวนกำรผลิตครู ทีป่ รับปรุง
เพื่อให้บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมพระรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
หลักสูตร/กระบวนการ

หน่วยนับ
คำอธิบำย
เพื่อให้ บั ณฑิ ต ที่ส าเร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ตรครุ ศาสตร์/ ศึก ษาศาสตร์ ข องมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
มี อั ต ลั ก ษณ์ สมรรถนะและคุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ ศึ ก ษาศาสตร์ หมายความถึ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง การทบทวนสาระรายวิ ช า การทบทวนสื่ อ วิ ธี ก ารสอนของเนื้ อ หาวิ ช าของหลั ก สู ต ร
หรือการดาเนินการใดๆ เพื่อให้หลักสูตรการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถผลิตครูตามเป้าหมาย
กระบวนการผลิ ต ครู หมายความถึ ง กระบวนการในการคั ด เลื อ กผู้ เ รี ย น จั ด การเรี ย นการสอน
การพัฒนาอาจารย์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
หรื อการดาเนิ น การใดๆ เพื่อเป็ น การบ่ มเพาะ ปลู กฝั ง ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมผู้ เรียน เพื่อให้ การผลิ ต ครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถผลิตครูตามเป้าหมาย
อัตลักษณ์บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายความถึง บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความรู้
ความสามารถเชิงวิช าการ วิช าชีพ พร้ อมด้ว ยคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ตามพระราโชบายด้านการศึ ก ษา
4 ประการ คื อ 1) มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง 2) มี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คง เข้ ม แข็ ง 3) มี ง านท า มี อ าชี พ และ
4) เป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย
สมรรถนะบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายความถึง บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความรู้
ทักษะ และทัศนคติตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่กาหนด
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง พัฒนาในปีงบประมาณที่พิจารณา โดยพิจารณาเฉพาะหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ส่วนหลักสูตรที่มีการทบทวนสาระรายวิชา การทบทวนสื่อ วิธีการสอน
ของเนื้อหาวิชาของหลักสูตร หรือการดาเนินการอื่นใดๆ ให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์และส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิต
ครูอย่างเป็นรูปธรรม
นับจานวนกระบวนการผลิตครูที่มีการปรับปรุง พัฒนา และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาบัณฑิตครูที่เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 18
หน่วยนับ

ร้อยละครูของครูที่มีประสบกำรณ์สอนในโรงเรียนต่อปีกำรศึกษำ
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่อให้ครูของครู (อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) มีประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนในโรงเรี ย น สามารถน าประสบการณ์ของการจัด การเรียนการสอนในโรงเรียนมาบูร ณาการกั บ
องค์ความรู้และหลักวิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อให้พร้อมสาหรับ
การเป็นครูประจาการในโรงเรียนอย่างแท้จริง
ครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา หมายความถึง อาจารย์ที่สอนหลักสูตร
ครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ เ คยเป็ น ครู อาจารย์ ใ นโรงเรี ย นระดั บ ต่ า งๆ หรื อ
ผ่านกระบวนการสร้างประสบการณ์การสอนในโรงเรียนในรูปแบบใดๆ เทียบกับจานวนอาจารย์ในหลักสูตร
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั้งหมด
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนอาจารย์ ที่ ส อนหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ / ศึก ษาศาสตร์ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ เคยเป็น
ครู อาจารย์ในโรงเรียนระดับต่างๆ (ไม่นับผู้ที่เคยมีประสบการณ์สอนเกิน 10 ปี ) หรือผ่านกระบวนการสร้าง
ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนในรูปแบบใดๆ ที่มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในปีการศึกษาที่พิจารณา
เทียบกับจานวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั้งหมดในปีการศึกษานั้น

ร้อยละครูของครู =

ตัวชี้วัดที่ 19
หน่วยนับ

จานวนอาจารย์ทสี่ อนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
จานวนอาจารย์ทสี่ อนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ทั้งหมดในปีการศึกษานั้น

X 100

ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจำกมหำวิทยำลัยที่สอบบรรจุผ่ำนเกณฑ์ของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ภำยในเวลำ 1 ปี
ร้อยละ

คำอธิบำย
การวัดความสำเร็ จ การส่ ง เสริ ม ให้ บั ณ ฑิต ครู ที่จบจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จัน ทรเกษม มีความรู้
ความสามารถ ทางานตรงตามวิชาชีพและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานและเป็นกาลังส าคัญในการพัฒ นา
นักเรียนและการศึกษาของประเทศ โดยวิธีการเทียบสัดส่วนของบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี กับ
จานวนบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
กำรจัดเก็บข้อมูล
จานวนบัณฑิตครู (หลักสูตรครุศาสตร์) ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี เทียบกับจานวนบัณฑิตครูที่เก็บข้อมูลได้ในปีที่พิจารณา การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิต ครูที่ศึกษาต่อ
เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตครูที่มีงานทาแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
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ร้อยละฯ =

ตัวชี้วัดที่ 20
หน่วยนับ

จานวนบัณฑิตครูปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (คน)
จานวนบัณฑิตครูที่ตอบแบบสารวจ

X 100

ร้อยละของนักศึกษำ ค.บ.ชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ที่
หลักสูตร ค.บ.กำหนด CEFR (B1) หรือเทียบเท่ำ
ร้อยละ

คำอธิบำย
การวั ด ความส าเร็ จ ด้ า นการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา ค.บ. ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
มีความสามารถ และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเทียบสั ดส่ วนของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุ ดท้าย
ที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ. กาหนดกับจานวนนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ค.บ. ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมมี ทั ก ษะและ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางานได้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับ
มาตรฐาน CEFR หมายความถึ ง มาตรฐานสากลที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายระดั บ ความเชี่ ย วชาญทางภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages) ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การเรี ย นการสอนและ
การประเมิน ในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษที่บ อกถึง ความสามารถในการใช้ภ าษาอั งกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้ แ ก่
ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
CEFR (B1) ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages คือ
ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ แบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 – C2 ดังนี้
A1: สามารถอ่านบทความสั้นๆ และพูดประโยคที่ได้เตรียมมาแล้วเท่านั้น (Beginner)
A2: สามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อง่ายๆ และแนะนาตัวเอง (Beginner)
B1: สามารถเตรียมการพูด/เขียน เกี่ยวกับหัวข้อที่ตัวเองสนใจ (Intermediate)
B2: สามารถทา Presentation ได้ชัดเจน และคล่องแคล่ว (Intermediate)
C1: สามารถวางรูปแบบ และรายงานในหัวข้อที่ท้าทาย (Advance)
C2: สามารถอธิบาย และอภิปรายหัวข้อต่างๆ อย่างมั่นใจ (Advance)
กำรจัดเก็บข้อมูล
คะแนนเฉลี่ย ระดับความสามารถตามเกณฑ์ CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่นๆ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ทั้งหมดในปีที่
พิจารณา
ร้อยละฯ =

จานวนนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
CEFR (B1) หรือเทียบเท่า (คน)
จานวนนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด
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X 100

ตัวชี้วัดที่ 21
หน่วยนับ

จำนวนโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (re-Skills Up-Skills)
โครงการ

คำอธิบำย
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ที่ดาเนินการโดยหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (re-Skills Up-Skills) ของหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งหมด

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 22
หน่วยนับ

จำนวนหลักสูตรที่เข้ำระบบกำรประเมินเพื่อกำรรับรองมำตรฐำน เครือข่ำยกำร
ประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยอำเซียน (ASEAN University Network Quality
Assurance : AUN-QA)
หลักสูตร

คำอธิบำย
ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตามความต้องการของประเทศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Reinventing) ได้กาหนดเป้าหมายการ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสู่ระดับ สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสานักประกันคุณภาพ
การศึกษาจึ งน านโยบาย/เป้ าหมายดังกล่าวให้เกิดการปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการสารวจ
สภาพแวดล้ อ ม ศั ก ยภาพหลั ก สู ต ร/มหาวิท ยาลั ย การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ บุ ค ลากร/หน่ ว ยงาน/
หลั ก สู ต ร/คณะ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การส่ ง เสริ ม ให้ มี ห ลั ก สู ต ร/หน่ ว ยงานน าร่ อ งในการใช้ ร ะบบการประเมิ น
มาตรฐานสากล การสร้างทีมที่ปรึกษา เพื่อกากับ ติดตาม ช่วยเหลือการดาเนินงานของหลักสูตร การทดสอบ
การประเมินหลักสูตรนาร่องโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนหลั ก สู ต ร/คณะ/หน่ ว ยงาน ที่ เ ข้ า ระบบการประเมิ น เพื่ อ การรั บ รองมาตรฐานระดั บ
นานาชาติ AUN-QA
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ตัวชี้วัดที่ 23
หน่วยนับ

จำนวนผลงำนของนักศึกษำ อำจำรย์ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรำงวัล
ระดับชำติ และนำนำชำติ
ผลงาน

คำอธิบำย
เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพ มีศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
จนเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลก
ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ หมายความถึง ผลงานของนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถที่ได้รั บ การบ่ม เพาะจากการศึ กษาหรื อการท างานในมหาวิ ทยาลั ย และ
ได้นาเสนอสู่สาธารณะ ในรูปแบบการตีพิมพ์ เผยแพร่ ประกวด แข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง ได้รับรางวัล
ในระดับ ชาติห รื อ นานาชาติ อาทิเช่น งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ คิดค้น งานประพันธ์ หรือ
งานในลักษณะอื่นๆ
รางวัลระดับชาติ หมายความถึง รางวัลจากกิจกรรม งานหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กร
หลายหน่วยงานทั่วทุกภาคทั้งประเทศ หรือมีการกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ
รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัลจากกิ จกรรม งานหรือโครงการมีผู้เข้าร่วมงานจากหลาย
ประเทศ หลายภู มิ ภ าคในโลก อาจจั ด ขึ้ น ในประเทศไทยหรื อ จั ด ในต่ า งประเทศก็ ไ ด้ หรื อ มี ก ารก าหนด
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับนานาชาติ
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนผลงานของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ในปี ที่ มี ก ารพิ จ ารณา
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 24
หน่วยนับ

ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับสำขำที่สำเร็จกำรศึกษำ
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ส มรรถนะ มี คุ ณ ภาพ มี ศั ก ยภาพในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา
จนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และแวดวงวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายความถึง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือเอกสาร หลักฐาน
และสิ่งบ่งชี้ใดๆ ที่แสดงถึ งมาตรฐานความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพของบุคคลว่าเป็นผู้ที่สาเร็จ
การศึ ก ษา ฝึ ก อบรม การทดสอบ การประเมิ น หรื อ อื่ น ๆ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ
ซึ่งออกหรือรับรองโดยองค์กร หน่วยงาน บุคคลที่เป็นที่ยอมรับ
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของ
นักศึกษานั้นๆ เทียบกับจานวนนักศึกษาทั้งหมด ในช่วงเวลาที่มีการพิจารณา
จานวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (คน)
ร้อยละฯ =

จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ในปีการศึกษานั้น
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ตัวชี้วัดที่ 25
หน่วยนับ

ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะภำษำอังกฤษผ่ำน
เกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่ำ
ร้อยละ

คำอธิบำย
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรีย นสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึ งได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สาคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยนาข้อมูลจากผลการ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน
เพื่อให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ จั นทรเกษมมี ทั ก ษะและความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางานได้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
มาตรฐาน CEFR หมายความถึ ง มาตรฐานสากลที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายระดั บ ความเชี่ ย วชาญทางภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages) ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การเรี ย นการสอนและ
การประเมิน ในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษที่บ อกถึง ความสามารถในการใช้ภ าษาอั งกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้ แ ก่
ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
CEFR (B1) ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages คือ
ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ แบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 – C2 ดังนี้
A1: สามารถอ่านบทความสั้นๆ และพูดประโยคที่ได้เตรียมมาแล้วเท่านั้น (Beginner)
A2: สามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อง่ายๆ และแนะนาตัวเอง (Beginner)
B1: สามารถเตรียมการพูด/เขียน เกี่ยวกับหัวข้อที่ตัวเองสนใจ (Intermediate)
B2: สามารถทา Presentation ได้ชัดเจน และคล่องแคล่ว (Intermediate)
C1: สามารถวางรูปแบบ และรายงานในหัวข้อที่ท้าทาย (Advance)
C2: สามารถอธิบาย และอภิปรายหัวข้อต่างๆ อย่างมั่นใจ (Advance)
กำรจัดเก็บข้อมูล
คะแนนเฉลี่ย ระดับความสามารถตามเกณฑ์ CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่นๆ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ทั้งหมดในปีที่
พิจารณา
ร้อยละฯ =

จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือ
เทียบเท่า (คน)
จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 26
หน่วยนับ

ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะด้ำนดิจิทัลผ่ำนเกณฑ์
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ทั ก ษะและความสามารถ ด้ า นดิ จิ ทั ล ใน
ชีวิตประจาวันและการทางานได้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการนา
เครื่ องมือ อุป กรณ์ และเทคโนโลยี ในปั จ จุ บันมาใช้ให้ เ กิดประโยชน์สู งสุ ด ในการเรียนรู้ การแก้ไขปั ญ หา
การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยนาข้อมูลจากผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
สถาบัน
ทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด คื อ IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง
การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ ความสามารถใน
การใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสานักงานสาเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการกับระบบ
โครงข่ายระดับพื้นฐาน IC3 ก่อตั้งโดย Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรองมาตรฐานกลางจาก
Global Digital Literacy Council International (GDLC), American Council on Education's College
Credit Recommendation Service (ACE credit) และ The International Society for Technology in
Education (ISTE)
กำรจัดเก็บข้อมูล
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งหมดในปีที่พิจารณา
ร้อยละฯ =

จานวนนักศึกษาที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด (คน)
จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 27
หน่วยนับ

อัตรำกำรได้งำนทำ ทำงำนตรงสำขำ ประกอบอำชีพอิสระทั้งตำมภูมิลำเนำและ
นอกภูมิลำเนำ ของบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาชีพ มีรายได้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้
การได้งานทา ทางานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิส ระ หมายความถึง บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทา ทางานตรงสาขาหรือ
มี กิ จ การของตนเอง ที่ มี ร ายได้ ป ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นั บ จากวั น ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาเมื่ อ เทียบกับ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เ ปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษา
เท่านั้น
กำรจัดเก็บข้อมูล
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบกับจานวนบัณฑิต
ที่เก็บข้อมูลได้ในปีที่พิจารณา การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และ
บัณฑิตที่มีงานทาแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
ร้อยละฯ =

ตัวชี้วัดที่ 28
หน่วยนับ

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (คน)
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ

X 100

ผลกำรประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิต
ระดับ

คำอธิบำย
เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
สมรรถนะ หมายความถึง บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทา มีสมรรถนะจากผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
การประเมิน สมรรถนะ หมายความถึง การดาเนินการเพื่อชี้บ่งความรู้ ความสามารถของบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการทดสอบ การประเมิน การสอบถาม หรือการดาเนินการ
ในลักษณะใดๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ โดยการประเมินพิจารณา
ตามเกณฑ์ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
กำรจัดเก็บข้อมูล
คานวณค่าเฉลี่ยของระดับผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
จากจานวนสถานประกอบการที่ตอบแบบสารวจของบัณฑิต
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ 29
หน่วยนับ

จำนวนอำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ นำนำชำติ
คน

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาขาติ มีอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ
อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล หมายความถึง นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่ได้รับรางวัลซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการทางาน
ในมหาวิทยาลัย
รางวัลระดับชาติ หมายความถึง รางวัลจากกิจกรรม งานหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กร
หลายหน่วยงานทั่วทุกภาคทั้งประเทศ หรือมีการกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ
รางวั ล ระดั บ นานาชาติ หมายความถึ ง รางวั ล จากกิ จ กรรม งานหรื อ โครงการ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
จากหลายประเทศ หลายภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจัดในต่างประเทศก็ได้ หรือมีการกาหนด
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับนานาชาติ
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติในปีที่พิจารณา
ตัวชี้วัดที่ 30
หน่วยนับ

อัตรำส่วนจำนวนผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
ต่อจำนวนผลงำนดังกล่ำวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ มี ผ ลงานวิ จั ย และ
องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม
จ านวนผลงานวิจั ยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สิ นทางปัญญา หมายความถึง งานวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะใน
รูปแบบใดๆ หรือผลงานใด ๆ ที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่ างเป็นรูปธรรม หมายความถึง ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อสาธารณะ หรือผลงานที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา ถูกนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย
เชิงสังคม หรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนผลงานที่ ถู กน าไปใช้ป ระโยชน์ที่ มี ข้ อมู ล เชิ งประจั ก ษ์ เทียบกับจานวนผลงานทั้ ง หมด
ในปีที่มีการพิจารณา
ร้อยละฯ =

จานวนผลงานฯ ที่นาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
X 100

จานวนผลงานฯ ทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 31
หน่วยนับ

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนฐำนข้อมูลเพื่อบริหำรจัดกำรในกำรตัดสินใจ
ตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความพร้อมด้าน
ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
หมายความถึง ฐานข้อมูล ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพันธกิจอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีระบบการบริ หารจัดการฐานข้อมูล
การจั ดเก็บ ข้อมูล การรั กษาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การรายงานและการนาเสนอข้อ มูล ตลอดจน
การปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีที่มีการพิจารณา
ร้อยละฯ =

ตัวชี้วัดที่ 32
หน่วยนับ

คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลในการตัดสินใจ
จานวนผู้ที่ตอบแบบสารวจ

X 100

ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรบริหำรงำนภำครัฐอยู่ในระดับสูง
หรือสูงมำก
ร้อยละ

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ หมายความถึง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ ตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรจัดเก็บข้อมูล
พิจารณาตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

127

ตัวชี้วัดที่ 33
หน่วยนับ

จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศที่มีกิจกรรมร่วมกัน
เครือข่าย

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบัน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เครื อข่ายความร่ ว มมือกับ องค์กรภายในและต่างประเทศ หมายความถึง เครือข่ายความร่ว มมือ
ด้านต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงาน องค์กร ที่เป็นที่ยอมรับ
กำรจัดเก็บข้อมูล
นั บ จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายในและต่ า งประเทศที่ มี ก ารท าความร่ ว มมื อ
อย่างเป็นรูปธรรม มีการดาเนินโครงการ กิจกรรมเชิงประจักษ์จากความร่วมมือนั้นในปีที่พิจารณา
ตัวชี้วัดที่ 34
หน่วยนับ

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรที่อยู่ในระดับดี
(ไม่น้อยกว่ำคะแนน 3.51)
ระบบ

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ หมายความถึง ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาซึ่งมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารใช้ ร ะบบบริ ห ารนั้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ประกอบด้ ว ย
ระบบย่อย คือ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System : TPS) ระบบจัดการรายงาน
(Management Reporting System : MRS) ระบบสนับสนุน การตัด สิ น ใจ (Decision Support System :
DSS) และระบบสารสนเทศสานักงาน (Office Information System : OIS)
ระบบบริหารจัดการอย่างน้อย 5 ระบบ หมายความถึง ระบบการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) ระบบบริการการศึกษา 2) ระบบการเงินและงบประมาณ 3) ระบบริหารงานบุคคล 4) ระบบบัญชีและ
ทรัพย์สิน 5) ระบบเอกสาร งานสารบรรณ และระบบอื่นๆ
กำรจัดเก็บข้อมูล
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จั นทรเกษมที่อยู่ ในระดับดี (ไม่น้อยกว่าคะแนน 3.51) ที่มีการพัฒนาและมี การ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ร้อยละฯ =

คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ที่อยู่ในระดับดี (ไม่น้อยกว่าคะแนน 3.51)
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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ตัวชี้วัดที่ 35
หน่วยนับ

คะแนนผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
คะแนน

คำอธิบำย
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ความคิ ด เห็ น ความพึ ง พอใจ หมายความถึ ง การส ารวจ การประเมิ น การด าเนิ น การใดๆ
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความรู้ สึ ก ความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก าร การอ านวยความสะดวก
หรื อ การด าเนิ น การในกิ จ กรรมต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่อ
ผู้รับบริการ โดยประเมินตามเกณฑ์ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ น้อย น้อยมาก
ประชาชนผู้รับบริการ หมายความถึง ประชาชน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งมีส่วนในการรับบริการใดๆ ของมหาวิทยาลัย
กำรจัดเก็บข้อมูล
การวัดผลลัพธ์ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาจากผลการสารวจ โดยนาข้อมูลจากการเก็บแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้ บริการของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และ
ประเมินเป็นภาพรวมของการดาเนินงานในปีที่พิจารณา
ตัวชี้วัดที่ 36
หน่วยนับ

คะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน
คะแนน

คำอธิบำย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดาเนินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และมีกระบวนการพัฒนาผลการดาเนินงาน
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนาข้อมูลจากผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
กำรจัดเก็บข้อมูล
พิจารณาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
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ตัวชี้วัดที่ 37
หน่วยนับ

จำนวนหน่วยงำนที่เข้ำระบบกำรประเมินเพื่อกำรรับรองมำตรฐำนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Eduation Criteria for
Performance Exellence : EdPEx)
หน่วยงาน

คำอธิบำย
ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตามความต้องการของประเทศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Reinventing) ได้กาหนดเป้าหมายการ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสู่ระดับสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสานักประกันคุณภาพ
การศึกษาจึ งน านโยบาย/เป้าหมายดังกล่าวให้เกิดการปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการสารวจ
สภาพแวดล้อม ศักยภาพหลักสูตร/มหาวิทยาลัย การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร/หน่วยงาน/คณะ
ที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้มีหน่วยงานนาร่องในการใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) การสร้างทีมที่ปรึกษา เพื่อกากับ
ติดตาม ช่วยเหลือการดาเนินงานของหน่วยงาน/คณะ การทดสอบการประเมินหน่วยงาน/คณะ นาร่องโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานสากล
กำรจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าระบบการประเมินตามเกณฑ์การประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx)
ตัวชี้วัดที่ 38
หน่วยนับ

ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรด้ำนตำแหน่งทำงวิชำกำรและคุณวุฒิปริญญำเอก
ต่อจำนวนสำยวิชำกำรทั้งหมด
ร้อยละ

คำอธิบำย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถในศาสตร์
ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตการศึกษาวิจัย การบริการวิช าการ และการบูรณาการ
องค์ความรู้ ดังนั้นจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานที่กาาหนด โดยนาข้อมูล
จากผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน
กำรจัดเก็บข้อมูล
จ านวนอาจารย์ ที่มีตาแหน่ งทางวิช าการของทุก คณะของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษมในปี ที่
ประเมิน
ร้อยละฯ =

จานวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 39
หน่วยนับ

ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำต่อจำนวนบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำรทั้งหมด
ร้อยละ

คำอธิบำย
การวัดผลด้านการกากับ ติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
โดยนาข้อมูลจากผลการติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสารและรายงานของหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล
กำรจัดเก็บข้อมูล
ร้อยละฯ =

ตัวชี้วัดที่ 40
หน่วยนับ

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา

X 100

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
คะแนน

คำอธิบำย
ปั จ จั ย ส าคัญที่ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ เ กิด การผลิ ต งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ใ นมหาวิ ทยาลั ย คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
กำรจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
2.2 ระดับสถาบัน)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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X5

คณะผู้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์
ผู้จัดทำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก
2. นางสาวมณฑารัตน์
3. นางสาวจารุดา
4. นายปรัชญา
5. นางสาววาสนา
6. นางสาวแววตา
7. นางพัชริดา
8. นางสาวมาริสา
9. นายคมสัน
10. นางสาวชุลีกร
11. นางสาวมัทณีญา

เหมือนชอบ

อธิการบดี

เทียนบูชา
ชูพินิจ
สีสังข์
ลาแพงดี
ลักขะนัติ
พันธ์งาม
บุญสวัสดิ์
มัสตูล
เพ่งพิศ
เทพเฉลิม
พหุมณีทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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