
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ก] 

 

คำนำ  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได8จัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565  

เพ่ือเปKนการสMงเสริมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจำป? พ.ศ.2565 และตัวบMงช้ีตามเกณฑR

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ให8สอดคล8องกับปรัชญา ปณิธานของแผนกลยุทธRมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

แผนบริการวิชาการ ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับน้ี  

ประกอบด8วย บทนำ  แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล คำอธิบายตัวช้ีวัดและเกณฑRในการ

ประเมินตัวช้ีวัด โดยมีวัตถุประสงคRดังน้ี   

1) เพ่ือสนับสนุน กำกับติดตาม ทุกหนMวยงานบริการวิชาการให8เปKนไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตรRท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

2) เพ่ือพัฒนาระบบฐานข8อมูลสำหรับการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเปeาหมายของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเปKนอยMางย่ิงวMา แผนบริการวิชาการ ประจำป?งบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ฉบับน้ีจะเปKนแนวทางการดำเนินงานด8านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสูMการปฏิบัติตาม

เปeาหมายท่ีกำหนดไว8ตMอไป 

 

 

 

คณะกรรมการสMงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



[ข] 

 

สารบัญ 
 หน$า 

คำนำ [ก] 

สารบัญ [ข] 

บทสรุปผู8บริหาร [ง] 

ส'วนท่ี 1 บทนำ 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 วัตถุประสงคR 1 

 1.3 กระบวนการจัดทำแผน 1 

 1.4 ประโยชนRท่ีคาดวMาจะได8รับ 4 

ส'วนท่ี 2 ข$อมูลท่ัวไป 5 

 2.1 ข8อมูลเชิงยุทธศาสตรR (ปรัชญา วิสัยทัศนR ฯ) 5 

 2.2 ประวัติความเปKนมา 18 

 2.3 ทำเนียบผู8บริหาร 22 

 2.4 ท่ีต้ัง และแผนท่ีมหาวิทยาลัย 23 

 2.5 โครงสร8างองคRกร 25 

 2.6 โครงสร8างการบริหารงาน 26 

ส'วนท่ี 3 ความสอดคล$องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ 27 

 3.1 แผนระดับท่ี 3 27 

      3.1.1 แผนการศึกษาแหMงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 27 

       3.1.2 แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ป? (พ.ศ. 2561-2580)     30 

      3.1.3 แผนยุทธศาสตรRมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท8องถ่ิน ระยะ 20 ป? 38 

 3.2 ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตรRชาติ แผนท่ีเก่ียวข8องกับแผนบริการวิชาการ 49 

ส'วนท่ี 4 สาระสำคัญของแผนบริการวิชาการ 50 

 4.1 สรุปสาระสำคัญของแผนบริการวิชาการ 50 

 4.2 สรุปโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตรR 52 

 4.3 สรุปโครงการและงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส 53 

 4.4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ  54 

 

 

 



[ค] 

 

สารบัญ (ต'อ) 

  หน$า 

ส'วนท่ี 5 การขับเคล่ือนแผนสู'การปฏิบัติ 56 

 5.1 ระบบและกลไกการขับเคล่ือนแผนสูMการปฏิบัติ 56 

 5.2 วัตถุประสงคRของการติดตามและประเมินผล 56 

 5.3 เปeาหมายตัวช้ีวัดตามหนMวยงานท่ีรับผิดชอบ 57 

 5.4 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 57 

ภาคผนวก  58 

 ก. คำส่ังแตMงต้ังคณะกรรมการสMงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ  59 

 ข. รายละเอียดคำอธิบายตัวช้ีวัด 60 

 ค. รายละเอียดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ ยุทธศาสตรRท่ี 1 การพัฒนา

ท8องถ่ินประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 

71 

   



[ง] 

 

บทสรุปผู)บริหาร 

  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได8จัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565  

เพ่ือเปKนการสMงเสริมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจำป? พ.ศ.2565 และตัวบMงช้ีตามเกณฑR

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ให8สอดคล8องกับปรัชญา ปณิธานของแผนกลยุทธRมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  

 แผนบริการวิชาการ ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับน้ี  

ประกอบด8วย บทนำ  แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล คำอธิบายตัวช้ีวัดและเกณฑRในการ

ประเมินตัวช้ีวัด โดยมีวัตถุประสงคR ดังน้ี   

 1) เพ่ือสนับสนุน กำกับติดตาม ทุกหนMวยงานบริการวิชาการให8เปKนไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตรRท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

 2) เพ่ือพัฒนาระบบฐานข8อมูลสำหรับการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเปeาหมายของมหาวิทยาลัย 

 โดยแผนบริการวิชาการ ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได8กำหนดตัวช้ีวัดไว8 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามงานบริการวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

คMาเปeาหมาย ระดับ 4 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ติดตามและรายงานผลร8อยละของครู และบุคลากรท่ีได8รับการพัฒนาอยMางเปKนรูปธรรม

ตMอจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน คMาเปeาหมาย ร8อยละ 80 

ตัวช้ีวัดท่ี 3  ร8อยละของโครงการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนอง Area Based ตMอจำนวน

โครงการบริการวิชาการท้ังหมด คMาเปeาหมาย ร8อยละ 30 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร8อยละของงบประมาณภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพ้ืนท่ี คMา

เปeาหมาย ร8อยละ 15 

ตัวช้ีวัดท่ี 5  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข8อมูล คMาเปeาหมาย ระดับ 3  

 งานบริการวิชาการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เปKนหนMวยงานท่ีได8รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ในการสนับสนุน กำกับติดตาม ทุกหนMวยงานบริการวิชาการให8เปKนไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตรRท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด โดยมีโครงการและกิจกรรม ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนท้ังส้ิน 2 โครงการ ดังน้ี 

 1. โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 2. โครงการพัฒนาฐานข8อมูลชุมชนท8องถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 



[จ] 

 

 โดยแผนบริการวิชาการ ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ได8กำหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบของคณะ/หนMวยงานในการดำเนินการพัฒนาท8องถ่ิน ดังน้ี 

คณะ/หน'วยงาน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

คณะวิทยาการจัดการ - อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

- เขตจตุจักร เขตลาดพร8าว กรุงเทพมหานคร 

คณะวิทยาศาสตรR - อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

- เขตจตุจักร เขตลาดพร8าว กรุงเทพมหานคร 

คณะเกษตรและชีวภาพ - อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

- เขตจตุจักร เขตลาดพร8าว กรุงเทพมหานคร 

คณะมนุษยศาสตรRและสังคมศาสตรR - อำเภอวัดสิงหR จังหวัดชัยนาท 

- เขตจตุจักร เขตลาดพร8าว กรุงเทพมหานคร 

คณะศึกษาศาสตรR - อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

- เขตจตุจักร เขตลาดพร8าว กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยการแพทยRทางเลือก - เขตจตุจักร เขตลาดพร8าว กรุงเทพมหานคร 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - เขตจตุจักร เขตลาดพร8าว กรุงเทพมหานคร 

ศูนยRการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท - จังหวัดชัยนาท 

งานบริการวิชาการ - จังหวัดชัยนาท 

- เขตจตุจักร เขตลาดพร8าว กรุงเทพมหานคร 

 

 ในป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได8กำหนดพ้ืนท่ีเปeาหมายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการจำนวน 

ดังน้ี 

1. จังหวัดชัยนาท พ้ืนท่ีเปeาหมายในการดำเนินโครงการ ประกอบด8วย 8 ตำบล 29 หมูMบ8าน 13 โรงเรียน

ดังน้ี  

                (1) อำเภอสรรคบุรี คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะเกษตรและชีวภาพ พ้ืนท่ีเปeาหมาย ได8แกM 

ตำบลแพรกศรีราชา (หมูMท่ี 7 หมูMท่ี 8 และหมูMท่ี 14) ตำบลห8วยกรด (หมูMท่ี 2 หมูMท่ี 3 หมูMท่ี 4 หมูท่ี 5 และหมูMท่ี 

9) ตำบลโพงาม (หมูMท่ี 5) และตำบลเท่ียงแท8 (หมูMท่ี 5 และหมูMท่ี10) ศูนยRการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม – ชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา (หมูMท่ี 7 หมูMท่ี 8 และหมูMท่ี 16) และตำบลห8วยกรด (หมูMท่ี 9) 

 (2) อำเภอหันคา คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตรR พ้ืนท่ีเปeาหมาย ได8แกM ตำบลสาม

งMามทMาโบสถR (หมูMท่ี 1) และตำบลบ8านเช่ียน (หมูMท่ี 3) 

 (3) อำเภอเนินขาม คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ พ้ืนท่ีเปeาหมาย ได8แกM ตำบล

เนินขาม (หมูMท่ี 1 หมูMท่ี 2 หมูMท่ี 3 หมูMท่ี 4 หมูMท่ี 5 หมูMท่ี 8 หมูMท่ี 9 หมูMท่ี 10 หมูMท่ี 11 หมูMท่ี 12 หมูMท่ี 13 หมูMท่ี 

14 หมูMท่ี 15 และหมูMท่ี 16) 



[ฉ] 

 

 (4) อำเภอวัดสิงหR คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะมนุษยศาสตรRและสังคมศาสตรR พ้ืนท่ีเปeาหมาย ได8แกM 

ตำบลวังหมัน (หมูMท่ี 5) และโรงเรียนในพ้ืนท่ีอำเภอวัดสิงหR จำนวน 13 โรงเรียน ได8แกM  

1)โรงเรียนบ8านทุMงกว8าง 2)โรงเรียนวัดบMอแรM (วิจิตรราษฎรRบำรุง) 3)โรงเรียนวัดหนองจิก 4)โรงเรียนบ8านหนอง

ขุMนมิตรภาพท่ี 136 5)โรงเรียนวัดวังหมัน 6)โรงเรียนสำราญราษฎรRบำรุง 7)โรงเรียนวัดดอนตาล 8)โรงเรียนวัด

โคกสุก 9)โรงเรียนบ8านทMาข8ามวังน้ำ 10)วัดหนองน8อย 11)โรงเรียนอนุบาลวัดสิงหR 12)โรงเรียนวัดดอนตูมกม

ลาวาส และ13)โรงเรียนวัดคลองบุญ 

 

2. กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเปeาหมายในการดำเนินโครงการ ประกอบด8วย 13 ชุมชน 13 โรงเรียน 

ศาสนสถานและอ่ืนๆ 9 แหMง ดังน้ี 

  (1) เขตจตุจักร คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ (ชุมชนเสนานิคม2) คณะ

วิทยาศาสตรR (ชุมชนเสนานิคม 1 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม) คณะศึกษาศาสตรR (โรงเรียนบ8านลาดพร8าว 

และโรงเรียนเสนานิคม) คณะมนุษยศาสตรRและสังคมศาสตรR (มูลนิธิเด็กอMอนในสลัมในพระอุปถัมภRสมเด็จพระ

เจ8าพ่ีนางเธอ เจ8าฟeากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรRและฑัณทสถานบําบัดพิเศษกลาง เรือนจํา

กลางคลองเปรม) วิทยาลัยการแพทยRทางเลือก (ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนเคหะสถานเจริญชัย) สำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม (โรงเรียน ได8แกM โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนวัดเสมียนนารี และโรงเรียนวัดเทวสุนทร 

ศาสนสถาน ได8แกM วัดเสมียนนารี และวัดเทวสุนทร) และงานบริการวิชาการ (ชุมชนริมคลองเปรมประชากร) 

  (2) เขตลาดพร8าว คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะศึกษาศาสตรR (โรงเรียนวัดลาดพร8าว และ

โรงเรียนเทพวิทยา) วิทยาลัยการแพทยRทางเลือก (ชุมชนเฟรนชิฟ ชุมชนเลิศอุบล 4 ชุมชนพุMมโพธ์ิกลาง และ

ชุมชนอมรพันธR 9) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (โรงเรียน ได8แกM โรงเรียนวัดลาดพร8าว โรงเรียนวัดลาดปลาเค8า 

โรงเรียนลาดปลาเค8าพิทยาคม และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ศาสนสถาน ได8แกM วัดลาดพร8าว วัดลาดปลาเค8า วัด

สิริกมลาวาส และวัดสาครสุMน) และงานบริการวิชาการ (ชุมชนริมคลองลาดพร8าว) 

  (3) เขตคลองสามวา (มัสยิดกมาลุลอิสลาม) คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ 

  (4) เขตบางกะป{ (โรงเรียนเทพลีลา) เขตห8วยขวาง (โรงเรียนจันทรRหุMนบำเพ็ญ) คณะท่ี

รับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตรR 

  (5) เขตหนองจอก (โรงเรียนผลลีรุMงเรือง) คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะศึกษาศาสตรR 

  (6) เขตดอนเมือง (ชุมชนทัดชาวิลลMา และชุมชนเจษฎา 1) หนMวยงานท่ีรับผิดชอบคือ คณะ

วิทยาลัยการแพทยRทางเลือก 
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ส"วนท่ี 1  

บทนำ 

  

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ได >กำหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันค ุณภาพการศึกษาไว >ในหมวด 6 ด ังน ี ้  มาตรา 47 

ให>สถานศึกษาทุกแห4งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เปWนส4วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต>องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต4างๆ 

สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ดังนั ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได>จัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำป^งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 เพื่อเปWนการส4งเสริมการดำเนินงานตามตัวบ4งชี้เกณฑaการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให>

สอดคล>องกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธaมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 – 2565  และ

แผนปฏิบัติราชการประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ในการจัดทำแผนดังกล4าว โดยโครงการและกิจกรรมภายในแผน

บริการวิชาการ ประจำป̂งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ4งเน>นการให>บริการในพ้ืนท่ี

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได>แก4 จังหวัดชัยนาทและกรุงเทพฯ ซึ่งให>ความสำคัญการมีส4วนร4วมของ

ผู>เก่ียวข>องเพ่ือนำไปสู4การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต4อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค>ของแผน 

 1. เพ่ือสนับสนุน กำกับติดตาม ทุกหน4วยงานบริการวิชาการให>เปWนไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตรaท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข>อมูลสำหรับการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเปjาหมายของมหาวิทยาลัย 

 

1.3 กระบวนการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนบริการวิชาการ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได>ผ 4านกระบวนการมีส 4วนร4วมของ

คณะกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ที่มีความรู>ความสามารถ

และมีความเกี่ยวข>องกับแผนดังกล4าว โดยผ4านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร4วมกันระดมความคิดเห็น ให>

ข>อเสนอแนะที่เปWนประโยชนa ร4วมกับการวิเคราะหaและสังเคราะหaข>อมูลโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข>อง เพ่ือ

นำมาใช>เปWนข>อมูลประกอบการจัดทำแผนดังกล4าว 

 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทำแผนบริการวิชาการอย4างเปWนระบบ ตั้งแต4การกำหนดนโยบาย 

รูปแบบแนวทางการจัดทำแผนและการติดตามและประเมินผล  โดยมีเกณฑaการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน วิสัยทัศนa พันธกิจ แผนกลยุทธaมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติ

ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปWนกรอบในการจัดทำแผน โดย
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มุ4งเน>นให>หน4วยงานและบุคลากรที่มีส4วนเกี่ยวข>องได>มีส4วนร4วมในกระบวนการจัดทำเพื่อนำไปสู4การปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน  โดยกระบวนการดังกล4าวสามารถสรุปได>ดังน้ี 

1. แต4งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 

2. รวบรวม วิเคราะหa และสังเคราะหaโครงการและกิจกรรมที่เกี ่ยวข>องกับแผนบริการวิชาการ  

ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโครงการและกิจกรรมจะต>องสอดคล>องและตรงกับโครงการและกิจกรรม

ในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำป̂งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 เพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม กำหนดวัตถุประสงคa ตัวชี้วัด ค4าเปjาหมาย และหน4วยงานท่ี

รับผิดชอบร4วมกัน 

4. เสนอแผนบริการวิชาการ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร4าง 1) ต4อคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให>ความเห็นชอบ  

5. คณะทำงานปรับปรุงข>อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมเสนอและจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำป̂งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร4าง 2)   

6. เสนอแผนบริการวิชาการ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร4าง 2) ต4อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให>ความเห็นชอบ  

7. คณะทำงานปรับปรุงข>อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเสนอและ

จัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำป̂งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับสมบูรณa)   

8. จัดทำและเผยแพร4แผนบริการวิชาการ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม  
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แผนภาพกระบวนการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการส,งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ  

ประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เสนอคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เผยแพร,แผนบริการวิชาการ ประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ร,าง 1) เสนอคณะกรรมการฯ 

แต,งตัง้คณะกรรมการส,งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ  

ประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เสนอคณะกรรมการ 

พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จัดทำแผนปรับปรุงขSอมูลแผนบริการวิชาการ  

ประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565  (ร,าง 2) เสนอคณะกรรมการฯ 

ไม,เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม,เห็นชอบ 
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เปQาหมายการพัฒนาของแผน 4 ดTาน  

การพัฒนา เปQาหมายการพัฒนา 

ด>านสังคม 

ด>านเศรษฐกิจ 

ด>านส่ิงแวดล>อม 

1. ฐานข>อมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปnญหา และความต>องการ

ที่แท>จริงของชุมชน) เพื่อใช>ในการวิเคราะหa ประเมินและวางแผนงานพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. ท>องถิ่น ชุมชนเมืองที่ได>รับการพัฒนาอย4างเปWนรูปธรรมอัตราการเพิ่มข้ึน

ของรายได>ครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ด>านการศึกษา 1. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารยa กับ

การพัฒนาท>องถิ่น มีแหล4งเรียนรู>ด>านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปnญญา

ท>องถ่ินเพ่ือเสริมสร>างคุณค4า 

 

1.4 ประโยชน>ท่ีคาดว"าจะไดTรับ 

1. ท>องถ่ิน ชุมชนเมือง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได>รับการพัฒนา 

 2. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 3. มหาวิทยาลัยมีแหล4งเรียนรู>ในการพัฒนาท>องถ่ิน ชุมชนเมือง ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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ส"วนที่ 2  
ข+อมูลทั่วไป 

 

2.1 ข&อมูลเชิงยุทธศาสตร8 

ปรัชญา  (Philosophy) 

“ความรู)ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา” 

 

วิสัยทัศน8  (Vision) 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปCนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณL มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และ             เปCนสถาบันหลักที่บูรณาการองคLความรู)สูPนวัตกรรมในการพัฒนาท)องถิ่น เพ่ือ

สร)างความม่ันคงให)กับประเทศ” 

 

พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให)มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปCนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ต)องการของผู)ใช)บัณฑิต 

2. วิจัยสร)างองคLความรู)และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได)มาตรฐานเปCนที่ยอมรับ มุPงเน)นการบูร

ณาการเพ่ือนำไปใช)ประโยชนLได)อยPางเปCนรูปธรรม 

3. พัฒนาท)องถิ่นตามศักยภาพ สภาพป\ญหาและความต)องการที่แท)จริงของชุมชนโดยการ

ถPายทอดองคLความรู) เทคโนโลยี และน)อมนำแนวพระราชดำริสูPการปฏิบัติ 

4. สร)างเครือขPายความรPวมมือกับทุกภาคสPวนเพื่อการพัฒนาท)องถิ่น และเสริมสร)างความ

เข)มแข็งของผู)นำชุมชนให)มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนLตPอ

สPวนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยPางมีประสิทธิภาพด)วยหลักธรรมาภิบาล 

พร)อมรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง เพ่ือให)เกิดการพัฒนาอยPางตPอเน่ืองและย่ังยืน 

 

เอกลักษณ8ของมหาวิทยาลัย  (Uniqueness) 

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เปCนแหลPงเรียนรู)ตลอดชีวิตอยPางมีคุณภาพ” 

 

อัตลักษณ8ของบัณฑิต (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก)าวหน)าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

           

ค[านิยมองค8กร (Shared Value) 

 “บัณฑิต  ยPอมฝaกตน  :  อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา” 
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รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร8 

แผนกลยุทธLมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) มี

วัตถุประสงคLเพื่อ 1) เปCนเปjาหมายรPวมที่ทุกภาคสPวนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรPวมกันผลักดัน

อยPางตPอเนื่อง 2) เปCนกรอบ         ในการจัดทำแผนระยะสั้นและระยะกลางได)อยPางเหมาะสม และ 3) 

เปCนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช)ทรัพยากร ประกอบด)วย 4 ยุทธศาสตรL 36 

ตัวช้ีวัด และ 17 กลยุทธL โดยมีรายละเอียด ท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8 เปcาประสงค8 ตัวช้ีวัด และค[าเปcาหมาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 1 การพัฒนาท&องถ่ิน 

 เปjาหมายเพื่อให)มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนำองคLความรู)ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูPการ

ปฏิบัติให)ชุมชนท)องถิ ่นเกิดการพัฒนาอยPางยั ่งยืนโดยเน)น ด)านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ

ส่ิงแวดล)อม 

เปcาประสงค8  

1. ท)องถ่ิน ชุมชน มีอาชีพ มีรายได)  

2. ท)องถ่ิน ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร)างคุณคPาและจิตสำนึกรักษLท)องถ่ิน 

3. ท)องถ่ิน ชุมชน มีคุณภาพส่ิงแวดล)อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยูPดีมีสุข มีทุน

ทางวัฒนธรรม 

4. โรงเรียนในท)องถ่ินได)รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคL              ท้ัง 4 ประการ 

 

ตัวช้ีวัด 

1.1 จำนวนฐานข)อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพป\ญหา และความต)องการท่ี

แท)จริงของชุมชน) เพื่อใช)ในการวิเคราะหL ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตาม

ศักยภาพของ มหาวิทยาลัย 

1.2 จำนวนหมูPบ)าน/โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเปCนผลจากการวางแผนพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ี 

1.3 จำนวนภาคีเคร ือขPายทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที ่รวมมือกับ

มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท)องถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 

1.4 จำนวนผู)เข)ารPวมโครงการที่เกี่ยวกับการน)อมนำพระราโชบายด)านการศึกษา เพื่อเสริมสร)าง

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคLท้ัง 4 ประการ สูPการปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 

1.5 อัตราการอPานออกเขียนได) ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 
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1.6 ร)อยละของหมูPบ)านท่ีมีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 

1.7  อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได)ครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1.8  จำนวนแหลPงเรียนรู)ด)านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป\ญญาท)องถิ่น เพื่อเสริมสร)างคุณคPา

และจิตสำนึกรักษLท)องถ่ิน 

กลยุทธ8 

1. สร)างและพัฒนาความรPวมมือกับผู)วPาราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และ

ดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเปjาหมายเชิงปริมาณ

และคุณภาพรวมถึงระยะเวลา (Timeline) ในการดำเนินการทุกข้ันตอนอยPางเปCนรูปธรรม 

(ระยะส้ัน ระยะกลาง และ ระยะยาว) ท้ังน้ีต)องได)รับความเห็นชอบจากผู)วPาราชการจังหวัด

ด)วย 

2. บูรณาการความรPวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให)บรรลุตามเปjาหมายอยPางมีนัยสำคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารยLกับการพัฒนาท)องถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

 เปjาหมายเพื่อผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข)าสูPวิชาชีพสามารถจัดการ

เรียนรู)ท่ีตอบสนองตPอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล)องตามสภาพแวดล)อมบริบทพ้ืนท่ี 

เปcาประสงค8  

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณLและสมรรถนะเปCนเลิศ เปCนท่ี

ต)องการของ  ผู)ใช)บัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณLด)วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถ

ในการถPายทอด/บPมเพาะให)ศิษยLแตPละชPวงวัย มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคL 4 ประการ 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข)าสูPวิชาชีพได)รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลง 

 

ตัวช้ีวัด 

2.1 จำนวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรL/ศึกษาศาสตรLและกระบวนการผลิตครู เพื่อให)

บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณL สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร)อม

ด)วยคุณลักษณะ ที่พึงประสงคLตามพระราโชบายด)านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษ

ท่ี 21 

2.2 ร)อยละครูของครูท่ีมีประสบการณLสอนในโรงเรียนตPอปvการศึกษา 

2.3 ร)อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุผPานเกณฑLของหนPวยงานตPางๆ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปv 
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กลยุทธ8 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรL/ศึกษาศาสตรL และกระบวนการผลิตให)มีสมรรถนะเปCนเลิศ                    

เปCนที ่ยอมรับด)วยการจัดการเรียนรู )แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated 

Learning) และสอดคล)องกับความต)องการของประเทศ 

2.  พัฒนาสมรรถนะครูของครูให)มีความเปCนมืออาชีพ 

3.  บPมเพาะนักศึกษาครุศาสตรL/ศึกษาศาสตรLให)มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร)อมด)วยจิต

วิญญาณ ความเปCนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติท่ีดีและถูกต)อง 2) มีพ้ืนฐาน

ชีวิตท่ีม่ันคงเข)มแข็ง                3) มีงานทำ มีอาชีพ และ 4) เปCนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4.  จัดทำแผนการดำเนินงานตามข)อ 1 – 3 โดยกำหนดเปjาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ                

รวมถึงข้ันตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ               

ระยะยาว เพ่ือให)สามารถบรรลุเปjาหมายได)อยPางเปCนรูปธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปjาหมายเพื่อให)บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู)มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รู)จักคิดวิเคราะหL

รักการเรียนรู)มีสํานึกความเปCนพลเมือง มีความสามารถในการปรับตัว สามารถส่ือสารและทำงานกับผู)อ่ืน

ได)อยPางมีประสิทธิภาพ 

เปcาประสงค8 

1. มหาวิทยาลัยมีความเปCนเลิศในการสร)างความม่ันคงให)กับประเทศด)วยการบูรณาการองคL

ความรู)             สูPนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให)เปCนที่ต)องการของผู)ใช)บัณฑิตด)วยอัตลักษณLด)านสมรรถนะ                       

และคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคL 4 ประการพร)อมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

3. อาจารยLและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปCนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปCนที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 

3.1 จำนวนหลักสูตรที ่ถูกปรับปรุงให)ทันสมัยและหลักสูตรใหมPในรูปแบบสหวิทยาการท่ี

ตอบสนองตPอการพัฒนาท)องถ่ินและสอดคล)องกับการพัฒนาประเทศ 

3.2 จำนวนผลงานของนักศึกษา/อาจารยL ที ่ได)รับการตีพิมพLเผยแพรPหรือได)รับรางวัลใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 ร)อยละของนักศึกษาท่ีได)รับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวข)องกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 

3.4 ระดับความสามารถด)านการใช)ภาษาอังกฤษของผู)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทPามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

3.5 อัตราการได)งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา และนอก

ภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปv 
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3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู)ใช)บัณฑิต 

กลยุทธ8 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให)ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมPในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง           

การพัฒนาท)องถ่ินและสอดคล)องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู)สอนให)เปCนมืออาชีพ 

3. พัฒนาห)องปฏิบัติการ/อุปกรณLการเรียนรู)เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู )ให)บูรณาการกับการทำงาน และเสริมสร)างทักษะและ

จิตสำนึก         ในการพัฒนาท)องถ่ิน 

5. ผลิตบัณฑิตได)ตามความต)องการของผู)ใช)บัณฑิต ทั้งด)านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต)อง มีพื้นฐานชีวิตท่ี

ม่ันคงเข)มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเปCนพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) 

อยPางเปCนรูปธรรมโดยกำหนดเปjาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและ

ข้ันตอนการดำเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอยPางชัดเจน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 เปjาหมายเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให)เปCนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

เปcาประสงค8  

1. มหาวิทยาลัยได)รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด)านการเปCนสถาบันการศึกษาเพ่ือ

ท)องถ่ิน              ท่ีสร)างความม่ันคงให)กับประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลPองตัว มุPงเน)นการสร)างธรรมาภิบาล                 

ความพร)อมและความสามารถปรับตัวอยPางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ

มหาวิทยาลัยในกำกับของของรัฐ 

3. มหาวิทยาลัยเปCนองคLกรสมัยใหมP มีการขับเคลื่อนโดยใช)เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน 

(SMART CRU) 

 

ตัวช้ีวัด 

4.1 จำนวนอาจารยLและนักศึกษา ศิษยLเกPา ท่ีได)รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.2 อัตราสPวนจำนวนผลงานวิจัยและองคLความรู)ตPางๆ ที่เปCนทรัพยLสินทางป\ญญาตPอจำนวน

ผลงานดังกลPาวท่ีถูกนำไปใช)ประโยชนLอยPางเปCนรูปธรรม 

4.3 จำนวนฐานข)อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย                

เพ่ือการพัฒนาท)องถ่ิน 

4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรPงใสการบริหารงานภาครัฐอยูPในระดับสูงหรือสูง

มาก 
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4.5 จำนวนเครือขPายความรPวมมือกับองคLกรภายในและตPางประเทศ 

4.6 จำนวนระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยPางน)อย 5 ระบบ 

4.7 ผลสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู)รับบริการท่ีมีตPอมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ8 

1. สPงเสริมบุคลากรที่เปCนคนดีและคนเกPงให)พัฒนาและแสดงออกถึงความรู) ความสามารถ 

และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท)องถ่ินอยPางเต็มท่ี 

2. เพิ่มบทบาทการเปCนมหาวิทยาลัยเพื่อท)องถิ่นโดยให)ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียน

การสอนกับการพัฒนาท)องถ่ิน และการสร)างผลประโยชนLจากทรัพยLสินทางป\ญญา 

3. สร)างเครือขPายความรPวมมือกับองคLกรภายในและตPางประเทศเพื่อเสริมสร)างประสิทธิผล

ตามวิสัยทัศนLและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู)ให)ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคLกรสู PการเปCน SMART CRU ด)วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข)อมูลสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ  

      S = มีจิตสำนึกในการให)บริการ (Service)  

      M = มีระบบบริหารจัดการท่ีดี (Management)  

      A = มีความกระตือรือร)น (Active)  

      R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

      T = มีความพร)อมทางด)านเทคโนโลยีดิจิทัล และข)อมูลสารสนเทศ (Technology) 
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ตัวช้ีวัดและค[าเปcาหมายของแผนบริการวิชาการ 

ตามวัตถุประสงคLของแผนบริการวิชาการ ประจำปvงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถกำหนดตัวชี ้วัด

ความสำเร็จและคPาเปjาหมายได) จำนวน 5 ตัวช้ีวัด ดังตPอไปน้ี 

 

วัตถุประสงค8ของแผน ตัวช้ีวัด เปcาหมาย หน[วยนับ 

1. เพื ่อสนับสนุน กำกับติดตาม ทุก

หนPวยงานบริการวิชาการให)เปCนไปตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตรLที ่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

1. ระดับความสำเร็จของการกำกับ

ติดตามงานบริการวิชาการตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

4 ระดับ 

2. ติดตามและรายงานผลร)อยละของ

ครู และบุคลากรที่ได)รับการพัฒนา

อยPางเปCนรูปธรรมตPอจำนวนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามแผน 

80 ร)อยละ 

3. ร ) อยละของ โครงการบร ิ การ

วิชาการหรือโครงการที ่ตอบสนอง 

Area Based ต Pอจำนวนโครงการ

บริการวิชาการท้ังหมด 

30 ร)อยละ 

4. ร )อยละของงบประมาณภาครัฐ

และเอกชนเพื ่อพัฒนาชุมชนและ

สังคมเชิงพ้ืนท่ี 

15 ร)อยละ 

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข)อมูลสำหรับ

การบริการวิชาการในพื้นที่เปjาหมาย

ของมหาวิทยาลัย 

5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

ฐานข)อมูล 

3 ระดับ 
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แนวทางการปรับปรุงแผนบริการวิชาการ ประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ข&อเสนอแนะ (ปoงบประมาณ 2564) แนวทางการปรับปรุง 

ควรจัดทำแผนตามรูปแบบขององคLประกอบของ

แผนกลยุทธLตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

แผนบริการวิชาการ ประจำปvงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รูปแบบขององคLประกอบของแผนตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

ควรกำหนดประเด็นหลักท่ีจะพัฒนาในแตPละพ้ืนท่ี 

ท่ีเปCนจุดเน)นของมหาวิทยาลัย (Theme) ให)

ชัดเจนในแตPละพ้ืนท่ี เชPน จังหวัดชัยนาท เน)น

ประเด็นอะไรบ)าง สอดคล)องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ด)านใดบ)าง เปCนต)น 

งานบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการสPงเสริมและพัฒนา

งานบริการวิชาการ ดำเนินการสPงเสริม กำกับ การกำหนด

ประเด็นในการพัฒนาพ้ืนท่ีรับผิดชอบของคณะ/หนPวยงาน 

ท่ีสอดคล)องกับบริบทความต)องการของพ้ืนท่ี โดยสามารถ

จำแนกได) 4 ประเด็น คือ ด)านเศรษฐกิจ ด)านสังคม ด)าน

ส่ิงแวดล)อม และด)านการศึกษา (ระบุการจำแนกโครงการ

ในภาคผนวก ค) 

โครงการด)านการศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มี

เพียง 1 คณะท่ีดำเนินการ คือ คณะศึกษาศาสตรL 

ขอความรPวมมือคณะท่ีมีหลักสูตร คบ. เข)ามารPวม

ดำเนินการในปvถัดไป และควรขยายกลุPมเปjาหมาย

ไปยังโรงเรียนใกล)เคียง 

ปv 2565 มีการดำเนินโครงการด)านการศึกษาในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร โดย คณะศึกษาศาสตรL และคณะ

มนุษยศาสตรLและสังคมศาสตรL 

ควรทบทวนตัวช้ีวัด และคำอธิบายตัวช้ีวัด ให)

สอดคล)องกับการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร)อยละของครู และบุคลากรท่ีได)รับการพัฒนา

อยPางเปCนรูปธรรมตPอจำนวนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามแผน 

ในปv 2565 น้ี ผลักดันให)มีการดำเนินการพัฒนาอยPางเปCน

รูปธรรม เชPน ผลงานวิชาการ การเล่ือนวิทยฐานะ การ

ได)รับการยกยPอง การมีผลงาน การจัดการเรียนการสอนท่ี

เปCนรูปธรรม (มีโครงการรองรับจากคณะศึกษาศาสตรL) 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร)อยละของงบประมาณภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพ้ืนท่ี 

ในปv 2565 น้ี ผลักดันให)มีการดำเนินโครงการท่ีได)รับ

สนับสนุนงบประมาณจากแหลPงทุนภายนอกท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข)อมูล 

ในปv 2565 มีการดำเนินการตPอเน่ืองจากปv 2564 โดยการ

พัฒนาฐานข)อมูลท่ีเปCนประเด็นป\ญหา ความต)องการ

เรPงดPวน และประเด็นโดดเดPนของพ้ืนท่ี เพ่ือจัดเก็บข)อมูล
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ข&อเสนอแนะ (ปoงบประมาณ 2564) แนวทางการปรับปรุง 

เข)าสูPระบบสารสนเทศท่ีดำเนินการพัฒนาระบบแล)ว และ

เปCนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเลือกประเด็น

การดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนาท)องถ่ินของคณะ/

หนPวยงาน ในปvถัดไป 

(มีโครงการรองรับจากงานบริการวิชาการ  โครงการ

พัฒนาฐานข)อมูลชุมชนท)องถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปvงบประมาณ 

พ.ศ. 2565) 
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ผังเช่ือมโยงยุทธศาสตร4แผนบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศน) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป8นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ) มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ 
เป8นสถาบันหลักที่บูรณาการองค)ความรูIสูJนวัตกรรมในการพัฒนาทIองถิ่น เพื่อสรIางความมั่นคงใหIกับประเทศ 

     
ประเด็น

ยุทธศาสตร) 
ยุทธศาสตร)ที่ 1  

การพัฒนาทIองถิ่น 
ยุทธศาสตร)ที่ 2  

การผลิตและพัฒนาคร ู
ยุทธศาสตร)ที่ 3  

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร)ที ่4 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     

เปVาประสงค) 1. ท%องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได%  

2. ท%องถิ ่น ชุมชน มีท ุนทางวัฒนธรรม 

สามารถเสริมสร%างคุณค?าและจิตสำนึก

รักษIท%องถิ่น 

3. ท%องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล%อม

และความยั่งยืนของรัพยากรธรรมชาติ 

อยู?ดีมีสุข มีทุนทางวัฒนธรรม 

4. โรงเร ียนในท%องถิ ่นได%ร ับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทย           

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคIทั้ง 4ประการ 

1. บ ัณฑิตคร ูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

จันทรเกษมมีอัตลักษณIและสมรรถนะ

เปYนเลิศเปYนที่ต%องการของผู%ใช%บัณฑิต 

2. บ ัณฑิตคร ูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

จันทรเกษมสมบูรณIด%วยคุณลักษณะ 4 

ประการ และมีความสามารถในการ

ถ?ายทอด/บ?มเพาะให%ศิษยIแต?ละช?วงวัย                 

ม ีค ุณล ักษณะคนไทยที ่พ ึงประสงคI            

4 ประการ 

3. บ ัณฑิตครูของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ           

จ ันทรเกษมท ี ่ เข % าส ู ? ว ิ ชาช ีพได % รับ           

ก า ร เ ส ร ิ ม สม ร ร ถนะ เพ ื ่ อ ร อ ง รั บ              

การเปลี่ยนแปลง 

1. มหาวิทยาลัยมีความเปYนเลิศในการ

สร%างความมั ่นคงให%ก ับประเทศด%วย

การบูรณาการองคIความรู %สู ?นวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที ่

2. ยกระด ับค ุณภาพบ ัณฑ ิตให % เป Yนที่

ต%องการของผู%ใช%บัณฑิตด%วยอัตลักษณI

ด%านสมรรถนะและคุณลักษณะคนไทยที่           

พ ึงประสงคI 4 ประการพร %อมรองรับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

3. อาจารยIและบุคลากรทางการศึกษา          

ทุกสาขาวิชาเปYนมืออาชีพ มีสมรรถนะ

เปYนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

1. มห า ว ิ ท ย า ล ั ย ไ ด % ร ั บ ก า ร ยอม รั บ

ระดับชาติและนานาชาติด%านการเปYน

สถาบันการศึกษาเพื ่อท%องถิ ่นที ่สร%าง 

ความมั่นคงให%กับประเทศ 

2. ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ม ี ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร ที่                

มีประสิทธิภาพและคล?องตัว มุ ?งเน%น         

การสร %างธรรมาภ ิบาลความพร %อม         

และความสามารถปร ั บต ั ว อย ? า ง             

ม ี ป ระส ิ ทธ ิ ภ าพและประส ิทธ ิ ผล           

ก ับสถานะมหาว ิทยาล ั ย ในกำกับ            

ของของรัฐ 

3. มหาว ิทยาล ัยเป Yนองค Iกรสม ัยใหม?             

มีการขับเคลื่อนโดยใช%เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการบริหารงาน (SMART CRU) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตร)ที่ 1  
การพัฒนาทIองถิ่น 

ยุทธศาสตร)ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตร)ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร)ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนฐานข%อมูลของพื ้นที ่บริการ 

(ศักยภาพชุมชนสภาพปfญหา และความ

ต%องการที่แท%จริงของชุมชน) เพื่อใช%ใน

การวิเคราะหI ประเมินและวางแผนงาน

พ ัฒนา เช ิงพ ื ้นท ี ่ตามศ ักยภาพของ 

มหาวิทยาลัย 

1.2 จ ำ น ว น ห ม ู ? บ % า น / โ ร ง เ ร ี ย น ที่

มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเปYนผล

จากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที ่

1.3 จำนวนภาค ี เคร ือข ?ายท ั ้ งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทีร่วม

มือก ับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ

พัฒนาท%องถิ่นในพื้นที่บริการ 

1.4 จำนวนผู%เข%าร?วมโครงการที่เกี ่ยวกับ        

การน%อมนำพระราโชบายด%านการศึกษา 

เพื ่อเสริมสร%างคุณลักษณะ คนไทยที่        

พึงประสงคIทั้ง 4 ประการ สู?การปฏิบัติ           

ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 

1.5 อัตราการอ?านออกเขียนได% ของจำนวน

ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย

ประถมศ ึกษาในพ ื ้ นท ี ่ บร ิการของ

มหาวิทยาลัย 

2.1 จำนวนการปร ับปร ุงหล ักส ูตรครุ

ศาสตรI/ศึกษาศาสตรIและกระบวนการ

ผ ล ิ ต ค รู  เ พ ื ่ อ ใ ห % บ ั ณ ฑ ิ ต ค ร ู ข อ ง

มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณI สมรรถนะและ

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร%อม

ด%วยคุณลักษณะ ที ่พ ึงประสงคIตาม                

พระราโชบายด % านการศ ึกษาและ

คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2.2 ร%อยละครูของครูที่มีประสบการณIสอน

ในโรงเรียนต?อปjการศึกษา 

2.3 ร % อยละของบ ัณฑ ิตคร ูท ี ่ จบจาก

มหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุผ?านเกณฑIของ

หน?วยงานต?างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ภายในเวลา 1 ปj 
 

3.1 จ ำนวนหล ั กส ู ต รที่ ถ ู กป ร ั บปรุ ง          

ให%ทันสมัยและหลักสูตรใหม?ในรูปแบบ

สหวิทยาการที่ตอบสนองต?อการพัฒนา

ท%องถิ ่นและสอดคล%องกับการพัฒนา

ประเทศ 

3.2 จำนวนผลงานของนักศึกษา/อาจารยI             

ที ่ได%รับการตีพิมพIเผยแพร?หรือได%รับ

รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 ร % อ ย ล ะ ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ท ี ่ ไ ด % รั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที ่เก ี ่ยวข%อง        

กับสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

3.4 ระด ับความสามารถด % านการใช%

ภาษาอังกฤษของผู %สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR 

หรือเทียบเท?ามาตรฐานสากลอื่นๆ 

3.5 อัตราการได%งานทำ/ทำงานตรงสาขา/

ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา 

แ ล ะ น อ ก ภ ู ม ิ ล ำ เ น า ข อ ง บ ั ณ ฑิ ต

มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปj 

3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต

โดยสถานประกอบการผู%ใช%บัณฑิต 

4.1 จำนวนอาจารยIและนักศึกษา ศิษยIเก?า               

ที่ได%รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.2 อัตราส?วนจำนวนผลงานวิจัยและองคI

ความร ู %ต ?างๆ ท ี ่ เป Yนทร ัพย Iส ินทาง

ปfญญาต?อจำนวนผลงานดังกล?าวที่ถูก

นำไปใช%ประโยชนIอย?างเปYนรูปธรรม 

4.3 จำนวนฐานข%อมูลเพื่อบริหารจัดการ            

ในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท%องถิ่น 

4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและ              

ความโปร?งใสการบริหารงานภาครัฐ                    

อยู?ในระดับสูงหรือสูงมาก 

4.5 จำนวนเคร ือข ?ายความร ?วมม ือกับ

องคIกรภายในและต?างประเทศ 

4.6  จำนวนระบบบร ิหารจ ัดการท ี ่ มี

ประส ิทธ ิภาพ  และประส ิทธ ิ ผล          

อย?างน%อย 5 ระบบ 

4.7 ผลสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ

ของประชาชน/ผู %ร ับบร ิการที ่ม ีต?อ

มหาวิทยาลัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตร)ที่ 1  
การพัฒนาทIองถิ่น 

ยุทธศาสตร)ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตร)ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร)ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1.6 ร %อยละของหม ู ?บ %านท ี ่ม ีด ัชน ีช ี ้วัด

ความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 

1.7 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได%ครัวเรือน       

ในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1.8  จ ำ น ว น แ ห ล ? ง เ ร ี ย น ร ู % ด % า น

ศิลปว ัฒนธรรม ประเพณีภ ูม ิป fญญา

ท%องถ ิ ่น เพ ื ่อเสร ิมสร %างค ุณค ?าและ

จิตสำนึกรักษIท%องถิ่น 

กลยุทธ) 1. สร%างและพัฒนาความร?วมมือกับผู %ว?า

ราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนา       

เช ิงพ ื ้นที่  และดำเน ินโครงการตาม           

พันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย

โดยกำหนดเปsาหมายเชิงปริมาณและ

คุณภาพ รวมถึงระยะเวลา (Timeline) 

ในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย?างเปYน

ร ูปธรรม (ระยะสั ้น ระยะกลาง และ 

ระยะยาว) ทั้งนี้ต%องได%รับความเห็นชอบ

จากผู%ว?าราชการจังหวัดด%วย 

2. บูรณาการความร?วมมือในมหาวิทยาลัย

และภายนอกมหาว ิทยาล ัย (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการ

1. ป ร ั บ ป ร ุ ง ห ล ั ก ส ู ต ร ค ร ุ ศ า ส ต รI /

ศึกษาศาสตรI และกระบวนการผลิต ให%

มีสมรรถนะเปYนเลิศเปYนที่ยอมรับด%วย

การจัดการเรียนรู %แบบบูรณาการกับ

โ ร ง เ ร ี ย น  ( School Integrated 

Learning)  และสอดคล %องก ับความ

ต%องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให%มีความ

เปYนมืออาชีพ 

3. บ ? ม เ พ า ะ น ั ก ศ ึ ก ษ า ค ร ุ ศ า ส ต รI /

ศ ึ กษาศาสตร I ให % ม ี สมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพพร%อมด%วยจิตวิญญาณ 

ความเปYนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 

คือ 1) มีทัศนคติที ่ดีและถูกต%อง 2) มี

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให%ทันสมัยและ

พ ัฒนาหล ักส ูตรใหม ? ในร ูปแบบสห

วิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท%องถิ่น

และสอดคล%องกับแนวทาง การพัฒนา

ประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู%สอนให%เปYนมืออาชีพ 

3. พัฒนาห%องปฏิบ ัต ิการ/อุปกรณIการ

เรียนรู% เพื่อสนับสนนุการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู%ให%บูรณา

การกับการทำงาน และเสริมสร%างทักษะ

และจิตสำนึกในการพัฒนาท%องถิ่น 

5. ผลิตบัณฑิตได%ตามความต%องการของ          

ผู %ใช%บัณฑิต ทั ้งด%านสมรรถนะวิชาชีพ                  

ท ั กษะบ ัณฑ ิตศตวรรษท ี ่  21 และ

1. ส?งเสริมบุคลากรที่เปYนคนดีและคนเก?ง           

ให %พ ัฒนาและแสดงออกถ ึ งความรู%  

ความสามารถ และศ ักยภาพพ ัฒนา

มหาวิทยาลัยและท%องถิ่นอย?างเต็มที ่

2. เพ ิ ่มบทบาทการเป Yนมหาว ิทยาลัย          

เพื ่อท%องถิ ่นโดยให%ความสำคัญกับการ 

บ ูรณาการการเร ียนการสอนก ับการ

พัฒนาท%องถิ่น และการสร%างผลประโยชนI

จากทรัพยIสินทางปfญญา 

3. สร%างเครือข?ายความร?วมมือกับองคIกร

ภายในและต?างประเทศเพื ่อเสริมสร%าง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนIและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตร)ที่ 1  
การพัฒนาทIองถิ่น 

ยุทธศาสตร)ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตร)ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร)ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ดำเน ินโครงการพัฒนาให%บรรลุตาม

เปsาหมายอย?างมีนัยสำคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเร ียนการสอน    

การวิจัย ของนักศึกษาและอาจารยIกับ

การพัฒนาท%องถิ่น 

พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข%มแข็ง 3) มีงานทำ

ม ีอาช ีพ และ 4) เป Yนพลเม ืองดี  มี

ระเบียบวินัย 

4. จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข%อ 1 – 

3 โดยกำหนดเปsาหมายเชิงปริมาณและ

คุณภาพ รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา 

(Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะ

สั ้น ระยะกลางและระยะยาว เพื ่อให%

สามารถบรรลุเปsาหมายได%อย?างเปYน

รูปธรรม 

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่

ด ีและถูกต %องม ีพ ื ้นฐานชีว ิตที ่ม ั ่นคง

เข%มแข็ง มีอาชีพมีงานทำและมีความเปYน

พลเมืองด ีมีวินัย 

6. จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง 

(Reprofile) อย?างเปYนร ูปธรรม โดย

กำหนดเป sาหมายเช ิงปร ิมาณและ

คุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอน

การดำเน ินการ (Timeline)ในการ

ปฏิบัติอย?างชัดเจน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%

ให%ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคIกรสู?การเปYน SMART CRU           

ด %วยเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและข %อมูล

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

     
หนJวยงานที่
เกี่ยวขIอง 

ทุกคณะ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตรI  

คณะวิทยาศาสตรI  

คณะมนุษยศาสตรIฯ  

ทุกคณะ  

สำนักส?งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป สำนักส?งเสริมวิชาการฯ สำนัก

ประกันคุณภาพฯ  

สำนักวิทยบริการฯ  

ทุกหน?วยงาน 
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2.2 ประวัติความเป/นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว:า “โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยม” เนื่องจากเปFนโรงเรียน               
ที่เปGดสอนในระดับฝ@กหัดครูมัธยม รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝ@กหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) 
และนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมปVที่ 8 มาศึกษาต:อเพื่อเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครู
ประถม ใหZสูงข้ึนไปสู:ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 

  พ.ศ. 2483 โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยม ก:อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2483 
  พ.ศ. 2484 เปGดการเรียนการสอนปVการศึกษาแรก เปFนโรงเรียนสหศึกษา คือ ชายหญิงเรียนรวมกัน 

โดยมีหม:อมหลวงมานิจ  ชุมสาย เปFนอาจารยcใหญ: ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยมยังไม:มีอาคารสถานท่ี
เรียน จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝ@กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณcใกลZซอยกิ่งเพชร  ต:อมาไดZยZายไปใชZอาคารริมถนนใน
เขตวังจันทรเกษม ซ่ึงอยู:ดZานหลังกระทรวงศึกษาธิการเปFนสถานท่ีเรียนจึงเรียกติดปากว:า “ป.ม. หลังกระทรวง” 
  พ.ศ. 2491 อาจารยcกมล  เภาพิจิตร  ไดZรับแต:งต้ังใหZดำรงตำแหน:งอาจารยcใหญ: คนท่ี 2 

  พ.ศ. 2497 อาจารยcโชค  สุคันธวณิช  ไดZรับแต:งต้ังใหZดำรงตำแหน:งอาจารยcใหญ: คนท่ี 3  
  พ.ศ. 2501 อาจารยcประยุทธ  สวัสดิสิงหc ไดZรับแต:งต้ังใหZดำรงตำแหน:งอาจารยcใหญ: คนท่ี 4  
  โดยกระทรวงศึกษาธิการไดZประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยม” เปFน “วิทยาลัยครู” และ

ใหZเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เปFนการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการจัดสรZางสถานที่ทำการคุรุสภา ในบริเวณที่ต้ัง
โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยมทำใหZโรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยมตZองยZายไปตั้งใหม:ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพรZาว 23) แขวง
ลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 89 ไร: 88 ตารางวา ตั้งชื่อใหม:ว:า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” 
เพราะเคยอยู:ในเขตวังจันทรเกษม  และไม:อาจเรียก “ฝ@กหัดครูมัธยม” หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ต:อไปไดZและ
เปFนปVสุดทZายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซ่ึงเปFนนักเรียนฝ@กหัดครู ป.ม. รุ:นท่ี 18 

  พ.ศ. 2503 อาจารยcสนอง  สิงหะพันธุc ไดZรับแต:งต้ังใหZดำรงตำแหน:งอาจารยcใหญ: คนท่ี 5 
  พ.ศ. 2508 อาจารยcพงศcอินทรc  ศุขขจร ไดZรับแต:งต้ังใหZดำรงตำแหน:งอาจารยcใหญ: คนท่ี 6 
       พ.ศ. 2513 ตำแหน:ง “อาจารยcใหญ:” เปล่ียนเปFนตำแหน:ง “ผูZอำนวยการ” (ช้ันพิเศษ) 
       พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณcกิจ ไดZรับแต:งต้ังใหZดำรงตำแหน:งผูZอำนวยการ คนท่ี 1 
  พ.ศ. 2517 อาจารยcสนอง  สิงหะพันธุc  ไดZรับแต:งต้ังใหZดำรงตำแหน:งเปFนผูZอำนวยการ คนท่ี 2 
  พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ไดZประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใหZ

ตำแหน:ง “ผูZอำนวยการ” เปล่ียนเปFน “อธิการ”  ส:วนราชการในวิทยาลัยประกอบดZวยสำนักงานอธิการ และคณะ
วิชา ซ ึ ่งม ีคณะวิชาครุศาสตรc  คณะวิชามนุษยศาสตรcและสังคมศาสตรc  และคณะวิชาว ิทยาศาสตรc                  
คณะวิชาประกอบดZวยภาควิชาต:างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปล่ียนเปFนครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

    พ.ศ. 2519 อาจารยcวิศิษฏc ชุมวรฐายี ไดZรับแต:งตั ้งใหZดำรงตำแหน:งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม               
คนท่ี 1  

  พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2527 ไดZประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
มีผลใหZวิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ:มอยู:ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทรc” ซ่ึงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู     (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2527  ไดZกำหนดใหZวิทยาลัยครูรวมเปFนกลุ:มเพื่อประโยชนcในการดำเนินงานร:วมกัน และสภาการ
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ฝ@กหัดครูไดZออกขZอบังคับว:าดZวยกลุ:มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  กลุ:มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเปFน “สหวิทยาลัย” 
และวิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยู:ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทรc” 

  พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ไดZก:อตั้งมาครบรอบ 45 ปV เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 
โดยรองศาสตราจารยcอินทรc  ศรีคุณ ไดZรับแต:งต้ังดำรงตำแหน:งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม คนท่ี 2 

       พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารยcทองคูณ  หงสcพันธุc  ไดZรับการแต:งตั้งใหZดำรงตำแหน:งอธิการวิทยาลัย
ครูจันทรเกษม คนท่ี 3 

       พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ไดZก:อตั้งมาครบรอบ 50 ปV เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533  โดย
ศาสตราจารยcคุณบรรจบ พันธุเมธา มอบหZองสมุดศาสตราจารยcคุณบรรจบ  พันธุเมธา ใหZแก:วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

    พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ไดZรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหZเปFนสถานศึกษา
ดีเด:นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

  พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ไดZพระราชทานนามใหม:ใหZกับ
วิทยาลัยครูเปFน “สถาบันราชภัฏ” เมื ่อวันท่ี 14 กุมภาพันธc พ.ศ. 2535 ดังนั ้น วิทยาลัยครูจันทรเกษม                
จึงเปล่ียนเปFน “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”  

  พ.ศ. 2537 ผูZช:วยศาสตราจารยcปรีชา  เศรษฐีธร  ไดZรับการแต:งตั้งใหZดำรงตำแหน:งอธิการวิทยาลัย
ครูจันทรเกษม คนท่ี 4 

 พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ไดZประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื ่อวันท่ี                   
24 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยนายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี  เปFนผู Zรับสนองพระบรมราชโองการและ                
มีผลบังคับใชZในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเปFน “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 
7 ฉบับกฤษฎีกา “ใหZสถาบันราชภัฏเปFนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทZองถิ่น  มีวัตถุประสงคcใหZการศึกษา
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง  ทำการวิจัย  ใหZบริการทางวิชาการแก:สังคม  ปรับปรุงถ:ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู  และส:งเสริมวิทยฐานะครู เฉพาะทางดZานการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏ
ทุกแห:งสามารถผลิตบัณฑิตไดZสูงกว:าระดับปริญญาตรี” 

       ตำแหน:ง “อธิการ” เปลี่ยนเปFน “อธิการบดี” ผู Zช:วยศาสตราจารยcปรีชา  เศรษฐีธร  จึงดำรง
ตำแหน:ง  “อธิการรักษาราชการในตำแหน:งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต:วันที่ 25 มกราคม              
พ.ศ. 2538 

       พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลZาฯ แต:งต้ัง 
รองศาสตราจารยcสุวรรณี  ศรีคุณ ใหZดำรงตำแหน:งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที ่ 1  ตามท่ี
คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

  พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เปGดศูนยcการศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชยc ในพื ้นท่ี
โรงเรียนสหะพาณิชยc ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

       พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จัดต้ังศูนยcการศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท   
       พ.ศ. 2544 สถานบันราชภัฏจันทรเกษม จัดต้ังศูนยcการศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี 
       พ.ศ. 2544 นายสมศักด์ิ  วยะนันทนc  ผูZอำนวยการสำนักส:งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจำสถาบัน

ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
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  พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารยcมัณฑรา  ธรรมบุศยc คณบดีคณะครุศาสตรc กรรมการสภาประจำ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  

  พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลZาฯ 
แต:งตั้งรองศาสตราจารยcเทื้อน  ทองแกZว ใหZดำรงตำแหน:งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 2 ตามท่ี
คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

        พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใชZในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ใหZ “สถาบันราชภัฏ”                    
มีฐานะเปFน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

       พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารยcมานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

       พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลZาฯ 
แต:งตั ้งรองศาสตราจารยcมานพ  พราหมณโชติ ใหZดำรงตำแหน:งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม             
คนท่ี 3 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

  พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื ่อวันที ่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ใหZมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏจันทรเกษมใชZประโยชนcในราชการในพื ้นที ่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท              
เน้ือท่ีประมาณ 326 ไร: 85 ตารางวา เปFนท่ีต้ังศูนยcการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

  พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การจัดตั้งส:วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ไดZแก: สำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรและ
ชีวภาพ คณะมนุษยศาสตรcและสังคมศาสตรc คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรc คณะศึกษาศาสตรc 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักส:งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
  พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเปGดสอนหลักสูตรแพทยcแผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย             
เปGดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  

  พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารยcเดช  พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

  พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลZาฯ 
แต:งตั้ง นายสุชาติ  เมืองแกZว ใหZดำรงตำแหน:งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 4 เมื่อวันท่ี               
28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

  พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารยcสุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตรcและสังคมศาสตรc               
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต:วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี               
24 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 และต้ังแต:วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2554 นายแพทยcวิชัย  โชควิวัฒน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ตั้งแต: วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 และตั้งแต:วันที่ 19 กรกฏาคม     
พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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  พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลZาฯ 
แต:งตั้งรองศาสตราจารยcสุมาลี  ไชยศุภรากุล ใหZดำรงตำแหน:งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 5 
เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจZาอยู :หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณา              
โปรดเกลZาฯ แต:งตั ้งรองศาสตราจารยc ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล ใหZดำรงตำแหน:งอธิการบดีมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏจันทรเกษมต:ออีก 1 วาระ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงปuจจุบัน 

 
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1 

 การกำเนิดและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถแบ:งไดZเปFน 4 ยุค            
ท่ีสำคัญ ดังน้ี 
 1. ยุคโรงเรียนฝEกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2483 - 2501 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก:อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2483 ชื่อว:าโรงเรียนฝ@กหัดครู
มัธยม มี หม:อมหลวงมานิจ  ชุมสาย เปFนอาจารยcใหญ: เปFนโรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยมแห:งแรก ในขณะที่โรงเรียน
ฝ@กหัดครูอื ่นๆ ที่มีอยู:ในเวลานั้นเปFนโรงเรียนฝ@กหัดครูประถม รับนักเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก ต:อมาใชZวิธี            
คัดเฉพาะนักเร ียนท่ีสอบไดZที ่  1 - 2 ของแต:ละจังหวัด เมื ่อจบออกไปทำงานจึงไดZร ับการยกย:องมาก                    
เพราะมีความรูZดีสอนไดZทุกวิชา อีกท้ังรักงาน ไม:เลือกงาน 
 
 2. ยุควิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2501 - 2537 

  พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยม ไดZยZายมาอยู:ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพรZาว และ
ไดZรับการยกฐานะเปFน “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เปGดสอนระดับ ป.ม. รุ:นที่ 18 เปFนรุ:นสุดทZาย และเปลี่ยนเปFน
ผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ต:อมา เมื่อปริมาณครูมีมากเพียงพอแลZว จึงไดZเพิ่มการผลิต
บัณฑิตในสาขาอ่ืนๆ อีกหลายสาขา 
 
 3. ยุคสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2538 - 2546 

  ว ันที ่  24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได Zร ับการยกฐานเปFน “สถาบันราชภัฏ”               
การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญท่ีสุดในยุคน้ี คือ การระบุชัดเจนว:า “สถาบันราชภัฏเปFนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทZองถิ่น” เปFนการกำหนดอัตลักษณcและภารกิจของสถาบันราชภัฏ และในปV พ.ศ. 2541               สถาบันราช
ภัฏจันทรเกษมไดZเปGดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 4. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - ปUจจุบัน 
  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมไดZรับการยกฐานะเปFนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีฐานะเปFนนิติบุคคล ทั้งนี้เปFนไปตาม

 
1 รองศาสตราจารย* ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล. 2559. วิสัยทัศน*และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอตCอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หนIา 1. 
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แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห:งชาติ   พ.ศ. 2542 ท่ีตZองการ
ปรับโครงสรZางโดยการรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหZเขZามาอยู:ภายใตZหน:วยงาน
เดียวกัน และใหZสภามหาวิทยาลัยกำกับดูแลมหาวิทยาลัย เพื่อใหZเกิดความคล:องตัวในการบริหารกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยคงภารกิจของสถาบันราชภัฏไวZเช:นเดิม 
 

2.3 ทำเนียบผูXบริหาร 

 

ทำเนียบผูXบริหาร 

 พ.ศ. ช่ือ – สกุล ตำแหน]ง 

1 2484 หม:อมหลวงมานิจ ชุมสาย อาจารยcใหญ: 
2 2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารยcใหญ: 
3 2497 อาจารยcโชค สุคันธวณิช อาจารยcใหญ: 
4 2501 อาจารยcประยุทธ สวัสดิสิงหc อาจารยcใหญ: 
5 2503 อาจารยcสนอง สิงหะพันธุc อาจารยcใหญ: 
6 2508 อาจารยcพงศcอินทรc ศุขขจร อาจารยcใหญ: 
7 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณcกิจ ผูZอำนวยการ 
8 2517 อาจารยcสนอง สิงหะพันธุc ผูZอำนวยการ 
9 2519 ดร.วิศิษฏc ชุมวรฐายี อธิการ 
10 2528 รองศาสตราจารยc ดร.อินทรc ศรีคุณ อธิการ 
11 2532 รองศาสตราจารยc ดร.ทองคูณ หงสcพันธุc อธิการ 
12 2537 ผูZช:วยศาสตราจารยcปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 
13 2540 รองศาสตราจารยcสุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดี 
14 2545 รองศาสตราจารยcเท้ือน ทองแกZว อธิการบดี 
15 2548 รองศาสตราจารยcมานพ พราหมณโชติ อธิการบดี 
16 2552 ดร.สุชาติ เมืองแกZว อธิการบดี 
17 2555 รองศาสตราจารยc ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
18 2560 รองศาสตราจารยc ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
19 2564 - ปuจจุบัน ผูZช:วยศาสตราจารยcราเชนทรc เหมือนชอบ อธิการบดี 
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2.4 ท่ีต้ัง และแผนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั ้งอยู:ในพื ้นที ่กลางกรุงเทพมหานคร ที ่ล ZอมรอบดZวย                 
สิ ่งอำนวยความสะดวก เช:น รถไฟฟwามหานคร (BRT) รถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS) 
หZางสรรพสินคZา และสวนสาธารณะ ดZวยพื้นที่ประมาณ 90 ไร: ที่ถูกจัดสรรเปFนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
กว:า 30 หลัง พื้นที่การเรียนรูZและการทำกิจกรรมสันทนาการ สนามกีฬา สระว:ายน้ำ และศูนยcออกกำลังกาย 
รวมถึงบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนการเรียนรูZตลอดชีวิตอย:างมีคุณภาพ 
           ท่ีต้ังเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
           เว็บไซตc : www.chandra.ac.th  
            โทรศัพทc 02-942-5800 ,02-942-6800  
 Facebook: www.facebook.com/PRCRU1/ 

การคมนาคม  

         รถตูZปรับอากาศ รถรับจZางสาธารณะ 
 รถประจำทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  

         รถประจำทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 
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แผนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 
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2.5 โครงสร:างองค<กรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

(มาตรา 16) * 

 

๐ คณะวิทยาการจัดการ 

   - สำนักงานคณบดี 

๐ คณะศึกษาศาสตร@ 

   - สำนักงานคณบดี 

   - โรงเรียนสาธิตฯ *** 

๐ วิทยาลัยการแพทย@ทางเลือก *** 

   - สำนักงานคณบดี 

๐ บัณฑิตวิทยาลัย *** 

   - สำนักงานคณบด ี

สภาคณาจารย)และข.าราชการ 
(มาตรา 23) * 

 
 

คณะกรรมการส3งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(มาตรา 25) * 

 

อธิการบด ี 

(มาตรา 27) * 

 

๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    - สำนักงานผูTอำนวยการ 

๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - สำนักงานผูTอำนวยการ 

๐ สำนักสUงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    - สำนักงานผูTอำนวยการ 

๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

    - สำนักงานผูTอำนวยการ 

๐ ศูนย@การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท *** 

    - สำนักงานผูTอำนวยการ 

 

๐ สำนักงานอธิการบดี 

   - กองกลาง  

   - กองคลัง 

   - กองบริหารงานบุคคล 

   - กองนโยบายและแผน 

   - กองพัฒนานักศึกษา  

 

๐ คณะเกษตรและชีวภาพ 

   - สำนักงานคณบดี 

๐ คณะวิทยาศาสตร@ 

   - สำนักงานคณบดี 

   - ภาควิชาวิทยาศาสตร@ 

   - ภาควิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@ 

๐ คณะมนุษยศาสตร@และ 

สังคมศาสตร@ 

   - สำนักงานคณบดี 

   - ภาควิชามนุษยศาสตร@ 

   - ภาควิชาสังคมศาสตร@ 

 

 

สำนักงานอธิการบด ี หน7วยงานจัดตั้งภายใน 
 

สถาบัน / ศูนย@ / สำนัก คณะ / วิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

(มาตรา 49 ) * 
 

สภาวิชาการ 

(มาตรา 20) * 
 

 

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย *** 

- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา *** 

- สำนักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป *** 

- สำนักงานตรวจสอบภายใน *** 

- ศูนย@ฝcกประสบการณ@วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร@ค) *** 

- ศูนย@บUมเพาะวิสาหกิจ *** 

- โรงพยาบาลสัตว@ *** 

- สถานพยาบาล *** 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน3งทางวิชาการ 
(พรบ. กพอ. ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551)** 

 

หมายเหตุ :   ( * )   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 (มาตรา....) 

                ( ** )  พระราชบัญญัติ ระเบียบขBาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 

               ( *** ) หนPวยงานภายในท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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2.6 โครงสร:างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย * 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - สำนักวิทยบริการ 

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สำนักส@งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 

 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

 - ศูนยFการศึกษามหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  

 

- ศูนยFฝMกประสบการณFวิชาชีพ  

   (จันทรเกษมปารFค) 

 - ศูนยFส@งเสริมสุขภาพ 

   และสระว@ายน้ำ 

 - โรงพยาบาลสัตวF  

 - รSานคSาสวัสดิการ 

 

- กองกลาง  

- กองคลัง 

- กองบริหารงานบุคคล 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา  

 

- คณะเกษตรและชีวภาพ 

- คณะวทิยาศาสตรF 

- คณะมนุษยศาสตรF 

  และสังคมศาสตรF 

- คณะวทิยาการจัดการ 

- คณะศึกษาศาสตรF 

- วิทยาลัยการแพทยFทางเลือก 

- บัณฑิตวิทยาลัย  

 

สำนักงานอธกิารบดี หน7วยงานอืน่ หน7วยงานสิทธิประโยชน@ หน7วยงานจัดต้ังภายใน สถาบัน / ศูนย@ / สำนัก คณะ / วิทยาลัย 

ผูKช7วยอธิการบดี 

รองอธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 

- สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

- สำนักงานตรวจสอบภายใน  

- โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏจันทรเกษม 

 

 - ศูนยFภาษา 

 - ศูนยFบ@มเพาะวิสาหกิจ  
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ส"วนที่ 3 

ความสอดคล0องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 

3.1  แผนระดับที่ 3  

 3.1.1 แผนการศึกษาแห"งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) 

 เป#าหมาย 

 1. เป#าหมายด,านผู,เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ)งพัฒนาผู2เรียนทุกคนให2มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด2วย ทักษะและคุณลักษณะต)อไปน้ี 

✥ 3Rs ได2แก) การอ)านออก (Reading) การเขียนได2 (Writing) และการคิดเลขเป\น (Arithmetics) 

✥ 8Cs ได2แก) ทักษะด2านการคิดอย)างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก2ปcญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ท ักษะด 2านการสร 2างสรรค mและนว ัตกรรม (Creativity and Innovation) ท ักษะ            

ด2านความเข2าใจต)างวัฒนธรรม ต)างกระบวนทัศนm (Cross – cultural Understanding) ทักษะด2านความร)วมมือ 

การทำงานเป\นทีม และภาวะผู 2นำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด2านการสื ่อสาร 

สารสนเทศ และการร ู 2 เท ) าท ันส ื ่ อ (Communications, Information and Media Literacy) ท ักษะด 2 าน

คอมพิวเตอรm และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ 

การเรียนรู2 (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 2. เป#าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปÅาหมาย 53 

ตัวช้ีวัด ประกอบด2วย เปÅาหมายและตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ดังน้ี 

1) ประชากรทุกคนเข2าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย)างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ 

เช)น ประชากรกลุ)มอายุ 6 - 14 ปáทุกคนได2เข2าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต2นหรือเทียบเท)า              

ที ่รัฐต2องจัดให2ฟรี โดยไม)เก็บค)าใช2จ)าย ผู 2เรียนพิการได2รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา              

ท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมข้ึน เป\นต2น 

2) ผู2เรียนทุกคน ทุกกลุ)มเปÅาหมายได2รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย)างเท)าเทียม 

(Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช)น ผู2เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได2รับการสนับสนุนค)าใช2จ)ายในการศึกษา 

15 ปá เป\นต2น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู2เรียนให2บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

(Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช)น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

แต)ละวิชาผ)านเกณฑmคะแนนร2อยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน

ร)วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปáสูงข้ึน 

เป\นต2น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ 2มค)าและบรรลุ

เปÅาหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช)น ร2อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม)ผ)านเกณฑmการประเมินคุณภาพ



28 
 

ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป\นไปตามเกณฑm

มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส)งเสริมให2ทุกภาคส)วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป\นต2น 

5) ระบบการศึกษาที ่สนองตอบและก2าวทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกที ่เป\นพลวัตและบริบท                         

ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช)น อันดับความสามารถในการแข)งขันของประเทศด2านการศึกษา

ดีขึ้น สัดส)วนผู2เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู2เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 

200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป\นต2น 

 

ยุทธศาสตรN เป#าหมาย และตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรNท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปÅาหมาย ดังน้ี 

1.1 คนทุกช)วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยmทรงเป\นประมุข   

1.2 คนทุกช)วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต2และพื้นที่พิเศษได2รับ

การศึกษาและเรียนรู2อย)างมีคุณภาพ   

1.3 คนทุกช)วงวัยได2รับการศึกษา การดูแลและปÅองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม)   

โดยได2กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร2างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยmทรงเป\นประมุข ยกระดับ

คุณภาพและส)งเสริมโอกาสในการเข2าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต2และพื้นท่ี

พิเศษ ทั้งที่เป\นพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก)ง ชายฝcïงทะเล ทั้งกลุ)มชนต)างเชื้อชาติ 

ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ)มชนชายขอบและแรงงานต)างด2าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแล

และปÅองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม) อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต)าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ              

จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม) ภัยจากไซเบอรm เป\นต2น และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช)น โครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต2และพ้ืนท่ีพิเศษ เป\นต2น 

 

ยุทธศาสตรNท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร,างขีดความสามารถ

ในการแข_งขันของประเทศ มีเปÅาหมาย ดังน้ี 

2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป\นและมีสมรรถนะตรงตามความต2องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

2.2 สถาบันการศึกษาและหน)วยงานที ่จ ัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที ่ม ีความเชี ่ยวชาญและ               

เป\นเลิศเฉพาะด2าน   

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร2างองคmความรู2 และนวัตกรรมที ่สร2างผลผลิตและมูลค)าเพ่ิม              

ทางเศรษฐกิจ   

โดยได2กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนให2มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม

ความต2องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส)งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน                  

ที่มีความเชี่ยวชาญและเป\นเลิศเฉพาะด2าน ส)งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร2างองคmความรู2 และนวัตกรรมที่สร2าง
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ผลผลิตและมูลค)าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช)น โครงการจัดทำแผนผลิตและพัฒนา

กำลังคนให2ตรงกับความต2องการของตลาดงานในกลุ)มอุตสาหกรรมเปÅาหมาย เป\นต2น 

 

ยุทธศาสตรNท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช_วงวัย และการสร,างสังคมแห_งการเรียนรู, 

มีเปÅาหมาย ดังน้ี 

3.1 ผู 2เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ               

ท่ีจำเป\นในศตวรรษท่ี 21   

3.2 คนทุกช)วงวัยมีทักษะ ความรู2ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได2ตามศักยภาพ   

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู2ตามหลักสูตรอย)างมี

คุณภาพและมาตรฐาน   

3.4 แหล)งเรียนรู2 สื ่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู 2มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข2าถึงได2โดยไม)จำกัดเวลาและสถานท่ี   

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารยm และบุคลากรทางการศึกษา ได2มาตรฐานระดับสากล   

3.7 ครู อาจารยm และบุคลากรทางการศึกษา ได2รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

 

ยุทธศาสตรNท่ี 4 : การสร,างโอกาส ความเสมอภาค และความเท_าเทียมทางการศึกษา มีเปÅาหมาย ดังน้ี 

4.1 ผู2เรียนทุกคนได2รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข2าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   

4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ)านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช)วงวัย                

4.3 ระบบข2อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกต2องเป\นปcจจุบัน                 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล    

โดยได2กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข2าถึงการศึกษา               

ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช)วงวัย พัฒนาฐานข2อมูลด2านการศึกษา               

ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข2าถึงได2และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช)น โครงการจัดทำฐานข2อมูลรายบุคคล   

ทุกช)วงวัย ท้ังด2านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป\นต2น 

 

ยุทธศาสตรNท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพื ่อสร,างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เปfนมิตรกับสิ ่งแวดล,อม                      

มีเปÅาหมาย ดังน้ี 

5.1 คนทุกช)วงวัย มีจิตสำนึกรักษmสิ่งแวดล2อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู)การปฏิบัติ   

5.2 หลักสูตร แหล)งเรียนรู2 และสื่อการเรียนรู2ที่ส)งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป\นมิตรกับสิ่งแวดล2อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู)การปฏิบัติ   

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคmความรู2และนวัตกรรมด2านการสร2างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป\นมิตรกับ

ส่ิงแวดล2อม  
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โดยได2กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส)งเสริม สนับสนุนการสร2างจิตสำนึกรักษmสิ ่งแวดล2อม                 

มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู )การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต      

ส)งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู2 แหล)งเรียนรู2 และสื่อการเรียนรู2ต)าง ๆ และพัฒนาองคmความรู2 

งานวิจัย และนวัตกรรมด2านการสร2างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป\นมิตรกับสิ่งแวดล2อม และมีแผนงานและโครงการ

สำคัญ เช)น โครงการน2อมนำศาสตรmพระราชาสู)การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช)วงวัย โครงการโรงเรียน

คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป\นต2น 

 

ยุทธศาสตรNท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปÅาหมาย ดังน้ี 

6.1 โครงสร2าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล)องตัวชัดเจน              

และสามารถตรวจสอบได2   

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส)งผลต)อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา   

6.3 ท ุกภาคส)วนของส ังคมมีส )วนร )วมในการจ ัดการศ ึกษาที ่ตอบสนองความต2องการ                    

ของประชาชนและพ้ืนท่ี   

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต)างกัน

ของผู2เรียน สถานศึกษา และความต2องการกำลังแรงงานของประเทศ   

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารยm และบุคลากรทางการศึกษามีความเป\นธรรม               

สร2างขวัญกำลังใจ และส)งเสริมให2ปฏิบัติงานได2อย)างเต็มตามศักยภาพ   

โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร2างการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสถานศึกษา ส)งเสริมการมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารยm และบุคลากรทางการศึกษา 

และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช)น โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                   

โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื ่อการศึกษา และโครงการทดลองนำร)องระบบการจัดสรรเงิน                   

ผ)านด2านอุปสงคmและอุปทาน เป\นต2น 

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

วิสัยทัศนN “อุดมศึกษาไทยเป\นแหล)งสร2างปcญญาให2สังคม นำทางไปสู )การเปลี ่ยนแปลง สร2าง

นวัตกรรม ความรู2 งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก2ปcญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร2างขีดความสามารถใน

การแข)งขัน”  

วัตถุประสงคN  

1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให2เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล2ว  

2. เพื่อสนับสนุนการถ)ายทอดองคmความรู2และนวัตกรรมอย)างกว2างขวางและครอบคลุมผู2มีส)วนได2                 

ส)วนเสียทุกภาคการผลิต  

3. เพ่ือสนับสนุนการเคล่ือนย2ายทางสังคม (Social Mobility)  
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4. เพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลระบบอุดมศึกษาให2มีประสิทธิภาพสอดคล2องกับ                      

ความเป\นอิสระในการบริหารตนเอง 

ยุทธศาสตรNหลัก 6 ประการ  

ยุทธศาสตรNท่ี 1 อุดมศึกษาเป\นแหล)งพัฒนากำลังคนและสร2างเสริมศักยภาพท้ังทักษะความคิด  

และการรู2คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรmชาติ  

ประกอบด2วยเปÅาหมาย 5 ประการ และตัวช้ีวัดหลัก 3 ตัว  

เป#าหมาย  

1.1 ปรับสัดส)วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให2ตรงกับทิศทางการพัฒนา  

1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

1.3 เพ่ิมโอกาสการเข2าถึงให2ทุกกลุ)ม ส)งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ)มวัยทำงานและการเรียนรู2

ตลอดชีวิต  

1.4 การสร2างเครือข)ายและเปùดโอกาสให2ภาคเอกชนเข2ามามีส)วนร)วมในการจัดการศึกษา  

(Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank)  

1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให2มีความเป\นสากล (Internationalization) เพื่อให2สามารถแข)งขันได2              

ในยุคโลกาภิวัตนm (Globalization) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 1 : สัดส)วนการผลิตบุคลากรสายวิทยm : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา ค)าเปÅาหมาย 60 : 40  

KPI 2 : ร2อยละของผู2เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจำนวนประชากร ช)วงอายุ 18 – 22 ปá                

ค)าเปÅาหมาย ร2อยละ 60 

KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด2านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) ค)าเปÅาหมาย C1+ 
 

ยุทธศาสตรNท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร2างความรู2 และทักษะ            

ทางอาชีพให2พร2อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

ประกอบด2วยเปÅาหมาย 3 ประการ และตัวช้ีวัดหลัก 2 ตัว  

เป#าหมาย  

2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให2ทันสมัย ได2มาตรฐาน ครอบคลุมความรู2และทักษะ    

ในศตวรรษท่ี 21  

2.2 พัฒนาทักษะการทำงานและการแก2ปcญหา (3R8C)  

2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร2างนวัตกรรมและวิจัย 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด2าน Soft Skill และ Critical Thinking ค)า

เปÅาหมาย 21st Century 

KPI 5 : Innovative Universities ค)าเปÅาหมาย 10 แห)ง 
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ยุทธศาสตรNท่ี 3 เสริมสร2างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให2เป\นแหล)งพัฒนาต)อยอด

ความสามารถ ในการใช2ความรู2 สร2างผลงานวิจัย ค2นหาคำตอบที่จะนำไปใช2ประโยชนm ในการแก2ปcญหา และพัฒนา

เศรษฐกิจท้ังระดับท2องถ่ินและระดับประเทศ  

ประกอบด2วยเปÅาหมาย 4 ประการ และตัวช้ีวัดหลัก 3 ตัว  

เป#าหมาย  

3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด2านการวิจัย และการบริการ                 

ท่ีมีต)อสังคม (Research Hubs, Innovation Center)  

3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื ่อสร2างความรู 2ใหม)และนวัตกรรม                   

ท่ีมีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จำนวนอาจารยm, จำนวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation)  

3.3 การสร2างขีดความสามารถในการวิจัยที่นำไปสู)การใช2งานจริง แก2ไขปcญหา และชี้นำสังคม 

(จำนวนนวัตกรรมท่ีใช2งานและเกิดผลกระทบต)อเศรษฐกิจ/สังคม)  

3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู)มหาวิทยาลัยช้ันนำของโลก (University 4.0, World Class /  

Global University Ranking) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 6 : จำนวนนักวิจัยต)อประชากร ค)าเปÅาหมาย 60 คน 

KPI 7 : รายได2ท่ีได2จากการให2สิทธิในการใช2ทรัพยmสินทางปcญญาของมหาวิทยาลัย ค)าเปÅาหมาย 

50 ล2านบาทต)อปá 

KPI 8 : World Class Ranking at 200 ค)าเปÅาหมาย 7 แห)ง 
 

ยุทธศาสตรNท่ี 4 อุดมศึกษาเป\นแหล)งสนับสนุนการสร2างงานและนำความรู 2ไปแก2ปcญหา                  

ผ)านความร)วมมือกับภาคเอกชนและท2องถ่ิน  

ประกอบด2วยเปÅาหมาย 3 ประการ และตัวช้ีวัดหลัก 2 ตัว  

เป#าหมาย  

4.1 เปùดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู)สังคม (University Social Engagement)  

4.2 ส)งเสริมการนำความรู2ไปสู)การสร2างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ 

Accelerator)  

4.3 แหล)งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท2องถิ่น (โครงการความร)วมมือกับ

เอกชน/ท2องถ่ิน ประชารัฐ Community University)  

4.4 โครงการพัฒนาท่ีตอบสนองความต2องการของชุมชน (Demand Driven) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 9 : จำนวน Technology-based startups ค)าเปÅาหมายไม)น2อยกว)า 300 แห)ง 

KPI 10 : นำองคmความรู2เพ่ือพัฒนาและสร2างความเข2มแข็งให2กับ SMEs ค)าเปÅาหมาย ไม)น2อยกว)า 

800 แห)ง 
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ยุทธศาสตรNท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให2เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ                

มีระบบการกำกับดูแลท่ีรับผิดชอบต)อผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด2าน  

ประกอบด2วยเปÅาหมาย 4 ประการ และตัวช้ีวัดหลัก 2 ตัว  

เป#าหมาย  

5.1 การปรับโครงสร2างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure,  

Governance Roles and Responsibility)  

5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช2ทรัพยากร  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข)งขัน (การลดต2นทุนต)อหน)วย/ความรับผิดชอบด2านการเงิน)  

5.3 ระบบฐานข2อมูลและการรายงานท่ีถูกต2อง (ความครบถ2วนของการรายงานข2อมูลต)อ สกอ.  

และต)อสาธารณะ)  

5.4 สร 2างระบบการกำก ับด ูแลท ี ่ โปร )งใส ความร ับผ ิดและตรวจสอบได2  (Governance 

Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย)างย่ิงเก่ียวข2องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 11 : ร2อยละการประเมินความโปร)งใสและความรับผิด ค)าเปÅาหมาย ร2อยละ 90 

KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตรNท่ี 6 ปรับระบบโครงสร2างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม 

รายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

ประกอบด2วยเปÅาหมาย 5 ประการ และตัวช้ีวัดหลัก 2 ตัว 

เป#าหมาย  

6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา  

(Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA)  

6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให2เกิดประสิทธิภาพ และให2เชื่อมกับ

การให2คุณ ให2โทษตาม Performance  

6.3 สร2างกลไกการประเมินคุณภาพท่ีมุ)งเน2นประสิทธิผล การสร2างความรู2 และทักษะของบัณฑิต  

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

6.4 ส)งเสริมให2สร2างกลไกในการกระตุ2นให2เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด2าน  

(Resource and Support Centers, Benchmark Partners)  

6.5 สร2างระบบการติดตามรายงานผลที ่มีประสิทธิภาพ ระบบข2อมูลสารสนเทศและสถิติ

อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู)สาธารณะ 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 13 : ร2อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร ค)าเปÅาหมาย ร2อยละ 80 

KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา   
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 3.1.2.1 นโยบายและยุทธศาสตรNการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรNวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2553 – 2570 

 โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

 เปÅาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

 O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท2องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนและการจัดการตนเองบนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs เพื่อยกระดับรายได2ให2กับชุมชน ปáละ 

1,000 นวัตกรรม 

 KR4.13.2 จำนวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการพึ่งตนเอง 

และจัดการตนเอง เพ่ิมข้ึน 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ปá (ปáละ 1,000 ชุมชน) 

 KR4.13.3 มูลค)าเศรษฐกิจสร2างสรรคmบนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนร2อยละ 10 ต)อปá 

ตัวอย)างแผนงาน/โครงการสำคัญ 

 

เป#าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ 

โครงการชุมชนนวัตกรรม 

- ชุมชนพ่ึงตนเองและบริหารจัดการตนเองได2อย)างย่ังยืน 

- สร2างมูลค)าเพิ่มของผลผลิตในพื้นที่จากทุนทางสังคมด2วย

นวัตกรรมตลอดห)วงโซ)คุณค)า 

- ชุมชนนวัตกรรม 1,000 ชุมชน/ปá 

- นักขับเคลื่อน/นวัตกรชุมชน อย)างน2อย 3,000 

คน/ปá 

- เกิดนวัตกรรมชุมชน 1,000 นวัตกรรม/ปá 

โครงการนวัตกรรมสังคม 

สร2างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื ่อสังคมในระดับภูมิภาค 

มุ )งเน2นวิสาหกิจเพื ่อสังคม วิสาหกิจเริ ่มต2น องคmการ

ปกครองส)วนท2องถ่ิน ชุมชน และมหาวิทยาลัย 

นวัตกรรมเพื ่อสังคมที ่พร 2อมขยายผลสู )ช ุมชน

เปÅาหมาย 100 ผลงาน/ปá 

โครงการอาสาประชารัฐ 

ปฏิรูปการเรียนรู2ให2บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีสำนึกใน

ความเป\นธรรมและมีจิตสาธารณะ 

บัณฑิตจิตอาสา 8,000 คน/ปá 

โครงการมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี (University for Inclusive Growth Program) 

- เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนท2องถิ ่นในการ

พัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองบนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อส)งเสริมและสนับสนุนให2สถาบันอุดมศึกษา/หน)วย

วิจัย/สถาบันวิจัย/เครือข)ายวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานร)วมกับ

ผู2ใช2ประโยชนmจากงานวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต 

บริการ สังคมและชุมชน 

- เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชนและSmart 

SMEs เพื่อยกระดับรายได2ให2กับชุมชน ปáละ 1,000 

นวัตกรรม ภายในปá 2567 

- จำนวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มี

ความสามารถในการพัฒนาการพึ ่งตนเองและ

จัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 1,000 ชุมชน ภายในปá 2567 
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 โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม_นยำ 

 เปÅาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

 O4.14 ประชากรกลุ)มยากจนหลุดพ2นจากความยากจนอย)างย่ังยืน และสามารถเข2าถึงทรัพยากรการศึกษา

สวัสดิการต)าง ๆ ท่ีจำเป\นต)อการดำรงชีวิตได2อย)างเท)าเทียม 

 KR4.14.1 ระบบข2อมูลเพ่ือติดตามกลุ)มเปÅาหมายคนจน 

 KR4.14.2 คนจนไม)น2อยกว)า ๒๐,๐๐๐ คน ได2รับบริการและความช)วยเหลือให2มีรายได2และคุณภาพ 

ชีวิตดีข้ึน 

 เป#าหมาย 

 มาตรการ บริการ สวัสดิการท่ีแก2ปcญหาความยากจนได2อย)างเบ็ดเสร็จและแม)นยำ 

 ผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ 

 ระบบข2อมูลเพ่ือติดตามกลุ)มเปÅาหมายคนจน 

 

 โปรแกรมท่ี 15 เมืองน_าอยู_และการกระจายศูนยNกลางความเจริญ 

 เปÅาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

 O4.15 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเช่ือมโยงความเจริญสู)ชนบท 

 KR4.15.1 เมืองศูนยmกลางที่น)าอยู)และเป\น Smart City สำหรับคนทุกกลุ)ม ทุกวัย จำนวน 30 เมือง (เมือง

สีเขียว มีผังภูมินิเวศเป\นกรอบในการพัฒนาเมืองน)าอยู)) 

 KR4.15.2 Smart City ด2วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน ๔๐ เมือง 

 KR4.15.3 มูลค)าการลงทุนในเมืองเปÅาหมายเพ่ิมข้ึนร2อยละ ๒๕ ใน ๓ ปá 

 KR4.15.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร)วมมือในภูมิภาค เพ่ือให2เป\นหัวรถจักรของการ 

เติบโตในเมืองบริวารเติบโตข้ึนร2อยละ 10 

 KR4.15.5 พ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป\นกรอบในการพัฒนาเมืองน)าอยู) ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผังอนุรักษmทรัพยากรธรรมชาติและแหล)งโบราณคดี จำนวน 3 ภาค 

 KR4.15.6 ช)องว)างความเหล่ือมล้ำระดับพ้ืนท่ีลดลงจาก 5.5 เท)า เหลือ 3 เท)า 

 เป#าหมาย 

 พัฒนาให2เกิดเมืองศูนยmกลางท่ีน)าอยู)และเป\น Smart City สำหรับคนทุกกลุ)ม ทุกวัย 

 ผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ 

 - เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม s-curve ท่ีต้ังอยู)บนฐานทรัพยากรของท2องถ่ิน 

 - กลไกใหม)เพ่ือเสริมสร2างความร)วมมือในการสร2างโครงการพัฒนาเมือง 

 

 โปรแกรมที ่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรN วิจัย และนวัตกรรม (Reinventing 

Universities & Research Institutes) 

 เป#าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

 Ox.16 พัฒนาระบบ อววน. ให2เชื ่อมโยงเป\นเนื้อเดียวกัน เพื่อให2เกิดระบบนิเวศที่เอื ้อต)อการพัฒนา

กำลังคนที่ตอบโจทยmความต2องการของประเทศ และสร2างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
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สังคม และสร2างความเป\นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการออกแบบโครงสร2างที่เน2นการมี

ส)วนร)วม กำหนดนโยบายให2สอดคล2องกับยุทธศาสตรmชาติ ต้ังอยู)บนข2อมูลและหลักฐานเชิงประจักษm มีระบบจัดสรร

งบประมาณท่ีเชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตรm มีระบบติดตามประเมินผลท่ีวัดได2ท้ังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ความคุ2มค)าในการลงทุน 

 KR16.1 มหาวิทยาลัยไทยติด ๑๐๐ อันดับแรกของโลก (จาก QS World University Rankings หรือ 

Times Higher Education World University Rankings) จำนวน 2 สถาบัน 

 KR16.2 ทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความเป\นเลิศในทางของตนเอง (อ2างอิงได2จาก

อันดับที ่เพิ ่มขึ ้นของ QS University Rankings by Subject หรือจาก University Rankingsที ่มี Criteria ด2าน 

Industry Income - Innovation) 

 KR16.3 ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ )งผลสัมฤทธิ์ ผ)านกองทุนในรูปแบบ 

Multi-year, Block grant ที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (วัดจาก 1) ต2นทุนหรือการ

ใช2ทรัพยากรได2อย)างเหมาะสม มีความคุ2มค)า 2) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โดยปฏิบัติงานให2บรรลุตาม

วัตถุประสงคmที่ตั ้งไว2 3) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยปฏิบัติงานให2ได2ผลงานในระดับที่สูงกว)าปcจจัย

นําเข2า) 

 KR16.4 มหาวิทยาลัยมุ)งเน2นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่เมืองนวัตกรรมใน

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECCi) เพื ่อตอบโจทยmความต2องการของภาคอุตสาหกรรม เปÅาหมาย 

ประกอบด2วย 1) ARIPOLIS 2) BIOPOLIS 3) SPACE KRENOVAPOLIS 

 KR16.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา โดยคำนึงถึงความ 

เป\นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

 

ตัวอย)างแผนงาน/โครงการสำคัญ 

เป#าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ 

Global Partnership Program 

การได2มาซึ ่งว ิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ผ)านการส)งเสริม

ความร)วมมือระหว)างเครือข)ายหน)วยงานในระบบ ววน. 

ของไทยและต)างประเทศ 

- การพัฒนาบุคลากร ววน. และสร2างความเข2มแข็ง

ให2กับเครือข)ายความร)วมมือ ววน. ผ)านการทำงาน

ร)วมกับหน)วยงานต)างประเทศ ซึ ่งสอดคล2องกับ

แผนการนำ ววน. ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการร)วมมือกัน

ของเครือข)ายความร)วมมือระหว)างประเทศ 

- ได2เครือข)ายความร)วมมือของหน)วยงาน ววน. ของ

ไทยและต)างประเทศที่เชื ่อมโยงกับผู 2ใช2ประโยชนm 

ววน. ของประเทศ 
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เป#าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ 

โครงการห,องปฏิบัติการอนาคตด,านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรN วิจัยและนวัตกรรม (Future Lab) 

จัดทำนโยบายและแผนด2าน อววน. ที ่สามารถนำไป

ปฏิบัติได2ตามปÅาหมายของประเทศ ด2วยการกำหนด

ประเด็นสำคัญ (Pricrity Agenda) ผ)านวิธีการคาดการณm

อนาคต (Foresight) การจัดทำระบบการสำรวจให2ได2

ข2อมูลเชิงลึก และการศึกษาวิจัยและทดลองนโยบาย 

มาตรการและแผนด2น อววน. (Future Lab) 

- ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตรm แผนด2าน อว

วน. ท่ีดีและสามารถนำไปปฏิบัติได2ตามเปÅาหมายของ

ประเทศ 

- กระบวนการพัฒนานโยบายมีประสิทธิภาพ รวมถึง

เกิดความก2าวหน2าทางด2าน อววน. ของประเทศ 

โครงการแพลตฟอรNมบ_มเพาะด,านวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต_อยอดสู_ภาคอุตสาหกรรม 

(Deep-Science Technological Acceleration Platform)  

เพื่อส)งเสริมและเร)งการเติบโตทางธุรกิจของนวัตกรรมท่ี

ใช2วิทยาศาสตรmและเทคโนโลยีเชิงลึก ผ)านการจัดต้ัง

ศูนยmวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก และเทคโนโลยีเชิง

ลึกเพ่ือการต)อยอดสู)ภาคอุตสาหกรรม 

- เกิดศูนยmวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกอย)างน2อย 

2 สาขาต2นแบบ ศูนยmวิจัยบ)มเพาะฯ อย)างน2อย 2 

สาขาต2นแบบ 

- เกิดการจดสิทธิบัตร การถ)ายทอดเทคโนโลยี และ

เก ิดว ิสาหก ิจเร ิ ่มต 2น ช)วยสร 2างผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากมูลค)าของผลิตภัณฑmหรือบริการที่เกิด

จากศูนยmบ)มเพาะฯ 

โครงการฐานข,อมูลวิจัย (บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ฯลฯ) 

จัดทำฐานข2อมูลและบูรณาการเชื่อมโยงฐานข2อมูลด2าน

การวิจัย วิทยาศาสตรm วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ประเทศไทยมีข2อมูลซึ่งใช2ในการบริหารจัดการและ

วิเคราะหm สังเคราะหmข2อมูล วิทยาศาสตรm วิจัยและ

นวัตกรรมในภาพรวมและเชื่อมโยงกับฐานข2อมูลท่ี

สำคัญของประเทศ เช)น ฐานข2อมูลของสำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ (สศช.) 

ฐานข2อมูลทะเบียนราษฎรm กระทรวงมหาดไทย 
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3.1.3 แผนยุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท,องถ่ิน ระยะ 20 ปè (พ.ศ.2560 – 2579)  

วิสัยทัศนN 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป\นสถาบันที ่ผลิตบัณฑิตที ่มีอัตลักษณm มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ                

เป\นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคmความรู2สู)นวัตกรรมในการพัฒนาท2องถ่ิน เพ่ือสร2างความม่ันคงให2กับประเทศ 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให2มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป\นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 

2. วิจัยสร2างองคmความรู 2และนวัตกรรมที ่มีคุณภาพและได2มาตรฐานเป\นที ่ยอมรับ มุ )งเน2น                   

การบูรณาการเพ่ือนำไปใช2ประโยชนmได2อย)างเป\นรูปธรรม 

   3. พัฒนาท2องถิ ่นตามศักยภาพ สภาพปcญหาและความต2องการที่แท2จริงของชุมชนโดยการ

ถ)ายทอดองคmความรู2 เทคโนโลยี และน2อมนำแนวพระราชดำริสู)การปฏิบัติ 

4. สร2างเครือข)ายความร)วมมือกับทุกภาคส)วนเพ่ือการพัฒนาท2องถิ่น และเสริมสร2างความเข2มแข็ง

ของผู2นำชุมชนให2มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนmต)อส)วนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย)างมีประสิทธิภาพด2วยหลักธรรมาภิบาล                

พร2อมรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง เพ่ือให2เกิดการพัฒนาอย)างต)อเน่ืองและย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตรNท่ี 1 การพัฒนาท,องถ่ิน 

เป#าหมาย 

ชุมชนท2องถ่ินได2รับการพัฒนา 4 ด2าน คือ  

1.  ด2านเศรษฐกิจ  

2.  ด2านสังคม  

3.  ด2านส่ิงแวดล2อม  

4.  ด2านการศึกษา 

กลยุทธX 

1. สร2างและพัฒนาความร)วมมือกับผู2ว)าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และ         

ดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเปÅาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ                

รวมถึง Timeline ในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย)างเป\นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งน้ี ต2อง

ได2รับความเห็นชอบจากผู2ว)าราชการจังหวัดด2วย 

2. บูรณาการความร)วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน                

ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให2บรรลุตามเปÅาหมายอย)างมีนัยสำคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารยmกับการพัฒนาท2องถ่ิน 
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ตัวชี้วัด 

  1.1 มีฐานข2อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปcญหา และความต2องการที่แท2จริง          

ของชุมชน) เพ่ือใช2ในการวิเคราะหm ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1.2 จำนวนหมู)บ2าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป\นผลจากการวางแผน

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
  1.3 ร 2อยละสะสมของจำนวนหมู )บ 2านที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข2าดำเนินโครงการพัฒนา

เปรียบเทียบกับจำนวนหมู)บ2านท้ังหมดในพ้ืนท่ีบริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนท่ี) 

  1.4 จำนวนโครงการพัฒนาท2องถิ ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจำนวนโครงการฯ สะสม               

(แยกประเภทตามเปÅาหมาย) 

  1.5 จำนวนภาคีเครือข)ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ดำเนินโครงการพัฒนาท2องถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 

  1.6 อัตราส)วนโครงการพัฒนาท2องถิ่นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป\นแกนนำ เปรียบเทียบกับโครงการ

พัฒนาท2องถ่ินท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1.7 จำนวนผู2เข2าร)วมโครงการที่เกี ่ยวกับการน2อมนำพระราโชบายด2านการศึกษา เพื่อเสริมสร2าง

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคmท้ัง 4 ประการ สู)การปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1.8 อัตราการอ)านออกเขียนได2ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1.9 ร2อยละของหมู)บ2านท่ีมีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 

1.10 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได2ครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.11 มีแหล)งเรียนรู2ด2านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปcญญาท2องถิ่น เพื่อเสริมสร2างคุณค)าและ

จิตสำนึกรักษmท2องถ่ิน 

  1.12 จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู 2ประกอบการใหม)ในพื ้นที ่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        

ท่ีประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองคmความรู2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1.13 อัตราการอพยพของประชากรวัยทำงานในท2องถ่ินลดลง 

 

โครงการหลัก 

1. โครงการจัดทำฐานข2อมูล (Big Data) ของพื้นที ่บริการเพื ่อใช2เป\นเครื ่องมือช)วยตัดสินใจ             

ในการวางแผนพัฒนาท2องถ่ินตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. โครงการติดอาวุธทางปcญญาเพื่อการพัฒนาท2องถิ่นอย)างยั่งยืน (บ)มเพาะประชาชนให2พร2อม

ด2วยคุณลักษณะ 4 ประการ) 

3. โครงการส)งเสริมสุขภาวะชุมชน เพ่ือวัดดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชน 
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ยุทธศาสตรNท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

เป#าหมาย 

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณmและสมรรถนะเป\นเลิศ เป\นที่ต2องการของ            

ผู2ใช2บัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณmด2วยคุณลักษณะ 4 และถ)ายทอด/บ)มเพาะให2ศิษยm               

แต)ละช)วงวัยได2 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที ่เข2าสู )ว ิชาชีพได2รับการเสริมสมรรถนะเพื ่อรองรับ                

การเปล่ียนแปลง 

 

กลยุทธN 

  1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรm/ศึกษาศาสตรm และกระบวนการผลิตให2มีสมรรถนะเป\นเลิศ               

เป\นท่ียอมรับด2วย School Integrated Learning และสอดคล2องกับความต2องการของประเทศ 

  2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให2มีความเป\นมืออาชีพ 

  3. บ)มเพาะนักศึกษาครุศาสตรm/ศึกษาศาสตรmให2มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร2อมด2วย              

จิตวิญญาณความเป\นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต2อง  2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง

เข2มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป\นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

  4. จัดทำแผนการดำเนินงานตามข2อ 1 – 3 โดยกำหนดเปÅาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ                  

รวมถึงข้ันตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให2สามารถ

บรรลุเปÅาหมายได2อย)างเป\นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 

2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรm/ศึกษาศาสตรmและกระบวนการผลิตครู เพื่อให2บัณฑิตครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณm สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร2อมด2วยคุณลักษณะ                     

ท่ีพึงประสงคmตามพระราโชบายด2านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

2.2 ร2อยละครูของครูท่ีมีประสบการณmสอนในโรงเรียนต)อปáการศึกษา 

2.3 ร2อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ)านเกณฑmของหน)วยงาน

ต)างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปá 

2.4 มี Platform เพื่อสร2างเครือข)ายแลกเปลี่ยนเรียนรู2ระหว)างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

ท่ีเข2าสู)วิชาชีพ 

2.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่เพิ ่มขึ ้นจากการพัฒนา

สมรรถนะครูประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.6 สัดส)วนบัณฑิตครูท่ีได2รับการบรรจุเข2าทำงานในภูมิภาค 

2.7 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได2รับตีพิมพmเผยแพร)ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

หรือนำไปใช2ให2เกิดประโยชนmต)อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 
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โครงการหลัก 

1. โครงการผลิตครูเป\นเลิศเพ่ือพัฒนาท2องถ่ินในระบบปùด 

2. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก2ปcญหาขาดแคลนครูให2กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. โครงการจัดทำคลังข2อสอบวัดแววความเป\นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  4. โครงการจัดทำ Platform เครือข)ายแลกเปลี่ยนเรียนรู2ระหว)างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏท่ีเข2าสู)วิชาชีพ 

  5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให2เป\นศูนยmฝ≤กปฏิบัติการและการวิจัยเป\นต2นแบบให2กับโรงเรียน

ในท2องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรNท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป#าหมาย 

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป\นเลิศในการสร2างความมั่นคงให2กับประเทศด2วยการบูรณาการ

องคmความรู2สู)นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

  2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให2เป\นที่ต2องการของผู2ใช2บัณฑิตด2วยอัตลักษณmด2านสมรรถนะและ

คุณลักษณะ 4 ประการ พร2อมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

  3. อาจารยmและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป\นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป\นที่ยอมรับ              

ในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธN 

  1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให2ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม)ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

การพัฒนาท2องถ่ินและสอดคล2องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

  2. พัฒนาศักยภาพผู2สอนให2เป\นมืออาชีพ 

  3. พัฒนาห2องปฏิบัติการ/อุปกรณmการเรียนรู2เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

  4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู2ให2บูรณาการกับการทำงาน และเสริมสร2างทักษะและจิตสำนึก

ในการพัฒนาท2องถ่ิน 

  5. ผลิตบัณฑิตได2ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต ทั้งด2านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต2อง มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคงเข2มแข็ง มีอาชีพ              

มีงานทำ และมีความเป\นพลเมืองดี มีวินัย 

  6. จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย)างเป\นรูปธรรม 

โดยกำหนดเปÅาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั ้นตอนการดำเนินการ (Timeline)                   

ในการปฏิบัติอย)างชัดเจน 

ตัวช้ีวัด 

  1.1 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให2ทันสมัยและหลักสูตรใหม)ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต)อ

การพัฒนาท2องถ่ินและสอดคล2องกับการพัฒนาประเทศ 

  1.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยm ที่ได2รับการตีพิมพmเผยแพร)หรือได2รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 
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  1.3 ร2อยละของนักศึกษาท่ีได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวข2องกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 

  1.4 ระดับความสามารถด2านการใช2ภาษาอังกฤษของผู 2สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                     

ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท)ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

  1.5 อัตราการได2งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนา

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปá 

  1.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู2ใช2บัณฑิต 

  1.7 อัตราการศึกษาต)อในพ้ืนท่ีของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

โครงการหลัก 

  1. โครงการบูรณาการองคmความรู2สู)นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

  2. โครงการพัฒนาความร)วมมือกับเครือข)ายสถานประกอบการและองคmกรวิชาชีพเพื่อจัดการ

เรียนรู2 

  3. โครงการบ)มเพาะให2บัณฑิต มีทักษะเป\นผู2ประกอบการรุ)นใหม) ภายใต2บริบทของการพัฒนา

ท2องถ่ินอย)างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรNท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป#าหมาย 

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได2รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด2านการเป\นสถาบันการศึกษา

เพ่ือท2องถ่ินท่ีสร2างความม่ันคงให2กับประเทศ 

  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคล)องตัวมุ)งเน2นการสร2างธรรมาภิบาล 

ความพร2อมและความสามารถปรับตัวอย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ในกำกับ            

ของของรัฐ 

 

กลยุทธN 

  1. ส)งเสริมบุคลากรที่เป\นคนดีและคนเก)งให2พัฒนาและแสดงออกถึงความรู2 ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท2องถ่ินอย)างเต็มท่ี 

  2. เพิ่มบทบาทการเป\นมหาวิทยาลัยเพื่อท2องถิ่นโดยให2ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียน

การสอนกับการพัฒนาท2องถ่ิน และการสร2างผลประโยชนmจากทรัพยmสินทางปcญญา 

  3. สร2างเครือข)ายความร)วมมือกับองคmกรภายในและต)างประเทศเพ่ือเสริมสร2างประสิทธิผล             

ตามวิสัยทัศนmและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด2านฐานข2อมูลงบประมาณและบุคลากร               

ให2ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร)งใส และมีธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัด 

1.1 จำนวนอาจารยmและนักศึกษา ศิษยmเก)า ท่ีได2รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

1.2 อัตราส)วนจำนวนผลงานวิจ ัยและองคmความรู 2ต )างๆ ที ่ เป \นทรัพยmส ินทางปcญญาต)อ            

จำนวนผลงานดังกล)าวท่ีถูกนำไปใช2ประโยชนmอย)างเป\นรูปธรรม 

1.3 ผลการสำรวจการรับรู2ข)าวสาร (เช)น นโยบาย/แผนพัฒนาต)างๆ ที่สำคัญระดับชาติ/จังหวัด/

องคmกร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

1.4 จำนวนฐานข2อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน 

1.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร)งใสการบริหารงานภาครัฐอยู)ในระดับสูงหรือสูงมาก 

1.6 จำนวนเครือข)ายความร)วมมือกับองคmกรภายในและต)างประเทศ 

1.7 มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย)างน2อย 5 ระบบ 

1.8 มีฐานข2อมูลศิษยmเก)าและจัดกิจกรรมสัมพันธmเพื่อขยายเครือข)ายและปรับปรุงฐานข2อมูล               

อย)างสม่ำเสมอ 

1.9 ผลสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู2รับบริการท่ีมีต)อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โครงการหลัก 

1. โครงการส)งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู)ความเป\นเลิศ 

2. โครงการ “ราชภัฏโพลลm” 

3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู)ความเป\นเลิศ 

4. โครงการเครือข)ายสัมพันธmเพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน 

5. โครงการพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล2อมและการจัดการเรียนการสอน           

ให2ทันสมัยอย)างต)อเน่ือง      

 

ยุทธศาสตรNชาติ 20 ปè (พ.ศ. 2561-2580)  

 จากยุทธศาสตรmชาติซึ่งมีเปÅาหมายในการพัฒนาประเทศอย)างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช2เป\น

กรอบในการจัดทำแผนต)างๆ ให2สอดคล2องและบูรณาการกัน อันจะก)อให2เกิดเป\นพลังผลักดันร)วมกันไปสู)เปÅาหมาย 

ซึ่งสามารถแบ)งยุทธศาสตรmชาติออกเป\น 6 ด2าน ได2แก) ด2านความมั่นคง ด2านการสร2างความสามารถในการแข)งขัน 

ด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด2านการสร2างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ด2านการสร2างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป\นมิตรต)อสิ่งแวดล2อม และด2านการพัฒนาและเสริมสร2างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยm 

 ยุทธศาสตรmชาติด2านการพัฒนาและเสริมสร2างศักยภาพทรัพยากรมนุษยmเป\นการพัฒนาคนในทุกด2านและ

ในทุกช)วงวัยให2เป\นคนดี เก)ง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู2เพ่ือศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

• ปรับระบบการเรียนรู2และพัฒนาระบบการเรียนรู2ตลอดชีวิต 

• เปล่ียนโฉมเป\นครูยุคใหม) 

• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
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• การสร2างความต่ืนตัวให2คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน)งของประเทศไทย

ในประชาคมโลก 

• วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู2โดยใช2ดิจิทัลแพลตฟอรmม 

 

แผนการศึกษาแห_งชาติ พ.ศ. 2560-2579  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยmเป\นกลไกที่สำคัญยิ่งในการนำประเทศเข2าสู)สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และ

เป\นประเด็นหลักท่ีกำหนดไว2ในยุทธศาสตรmชาติและยุทธศาสตรmประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร2อมกำลังคนท้ัง

ด2านความรู2 ทักษะ สมรรถนะที่จำเป\นให2สามารถปรับตัวและรู2เท)าทันต)อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มี

พลวัตและการแข)งขันอย)างเสรีและไร2พรมแดน จึงเป\นความสำคัญจำเป\นเร)งด)วนที่ต2องเร)งดำเนินการเพื่อสร2างขีด

ความสามารถในการแข)งขัน 

 ในสภาวการณmปcจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคการศึกษายังคงเป\นไปตาม

ศักยภาพและความพร2อมของแต)ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค)านิยมของผู2เรียนที่ยังคงมุ)งเรียนสายสามัญ

มากกว)าสายอาชีพ และให2ความสำคัญกับปริญญาบัตรมากกว)าความรู2และสมรรถนะในการทำงานหลังสำเร็จ

การศึกษา ส)งผลให2สถาบันการศึกษาต)างๆ เน2นการผลิตบัณฑิตด2านสังคมศาสตรmซึ่งดำเนินการได2ง)ายกว)าด2านอ่ืน 

และมุ)งเน2นปริมาณมากกว)าคุณภาพ ผู2เรียนและผู2สำเร็จการศึกษาส)วนใหญ)ยังขาดทักษะสำคัญท่ีจำเป\น เช)น ทักษะ

การใช2ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการทำงานตามอาชีพ ส)งผลให2ไม)สามารถพัฒนา

ศักยภาพตนเอง 

 ดังนั้น จึงเป\นความจำเป\นเร)งด)วนที่ทุกภาคส)วนจะต2องร)วมกันกำหนดกรอบทิศทางและเปÅาหมายการผลิต

และพัฒนากำลังคนที ่ช ัดเจนในสาขาต)างๆ เพื ่อผลิตคนที ่ตรงกับความต2องการของตลาดแรงงานและ 

การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส)งเสริมการจัดการเรียนการสอน การฝ≤กงานที่มุ)งเน2นการปฏิบัติจริงอย)างครบ

วงจรในสถานการณmจริง เช)น ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ผลิตและพัฒนาครูฝ≤กสอนที่มีคุณสมบัติและมาตรฐาน 

เพ่ือสร2างคนให2มีสมรรถนะตอบสนองต)อความต2องการของตลาดแรงงาน เป\นต2น 

 

ยุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท,องถ่ิน ระยะ 20 ปè (พ.ศ. 2560-2579)  

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเปÅาหมายเพื่อให2มีความเป\นเลิศในการสร2าง

ความมั่นคงให2กับประเทศด2วยการบูรณาการองคmความรู2 สู)นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตให2เป\นที่ต2องการของผู2ใช2บัณฑิต ด2วยอัตลักษณmด2านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร2อมรองรับ

บริบทที่เปล่ียนแปลง และเพื่อให2อาจารยmและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป\นมืออาชีพ พร2อมรองรับบริบท

ท่ีเปล่ียนแปลง การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเบ้ืองต2นจะขับเคล่ือนไปด2วยกลยุทธm ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให2ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม)ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง การ

พัฒนาท2องถ่ินและสอดคล2องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

 2. พัฒนาศักยภาพผู2สอนให2เป\นมืออาชีพ 

 3. พัฒนาห2องปฏิบัติการ/อุปกรณmการเรียนรู2เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
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 4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู2ให2บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร2างทักษะและจิตสำนึก ในการ

พัฒนาท2องถ่ิน 

 5. ผลิตบัณฑิตได2ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต ทั้งด2านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต2อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข2มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมี

ความเป\นพลเมืองดี มีวินัย 

 6. จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย)างเป\นรูปธรรม โดย

กำหนดเปÅาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและข้ันตอนการดำเนินการท่ีม่ันคงเข2มแข็ง (Timeline) 

ในการปฏิบัติอย)างชัดเจน 

แผนกลยุทธNมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดกลยุทธmเพื่อขับเคลื่อนให2ยุทธศาสตรmที่ 1 การพัฒนาท2องถ่ิน

ยุทธศาสตรmที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรmที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรmที่ 4 การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ประกอบไปด2วยกลยุทธm ดังต)อไปน้ี 

ยุทธศาสตรmท่ี 1 การพัฒนาท2องถ่ิน 

     1.   สร2างและพัฒนาความร)วมมือกับผู2ว)าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดำเนินโครงการ

ตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเปÅาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงกำหนดเวลา 

(Timeline) ในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย)างเป\นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต2องได2รับ

ความเห็นชอบจากผู2ว)าราชการจังหวัดด2วย 

      2.  บูรณาการความร)วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) 

ในการดำเนินโครงการพัฒนาให2บรรลุตามเปÅาหมายอย)างมีนัยสำคัญ 

      3.   บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารยmกับการพัฒนาท2องถ่ิน   

ยุทธศาสตรmท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรm/ศึกษาศาสตรm และกระบวนการผลิตให2มีสมรรถนะเป\นเลิศเป\นที่ยอมรับด2วย 

School Integrated Learning และสอดคล2องกับความต2องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให2มีความเป\นมืออาชีพ 

3. บ)มเพาะนักศึกษาครุศาสตรm/ศึกษาศาสตรmให2มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร2อมด2วยจิตวิญญาณความ

เป\นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต2อง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข2มแข็ง 3) มี

งานทำ มีอาชีพ และ 4) เป\นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดทำแผนการดำเนินงานตามข2อ 1-3 โดยกำหนดเปÅาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงขั้นตอน

และระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  เพื่อให2สามารถ

บรรลุเปÅาหมายได2อย)างเป\นรูปธรรม 

ยุทธศาสตรmท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให2ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม)ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา

ท2องถ่ินและสอดคล2องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู2สอนให2เป\นมืออาชีพ 
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3. พัฒนาห2องปฏิบัติการ/อุปกรณmการเรียนรู2เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู2ให2บูรณาการกับการทำงาน และเสริมสร2างทักษะและจิตสำนักในการ

พัฒนาท2องถ่ิน 

5. ผลิตบัณฑิตได2ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต ทั้งด2านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต2อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข2มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ 

และมีความเป\นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดทำแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย)างเป\นรูปธรรม โดยกำหนด

เปÅาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ (Timeline) ในการ

ปฏิบัติงานอย)างแท2จริง   

ยุทธศาสตรmท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     1.   ส)งเสริมบุคลากรที่เป\นคนดีและคนเก)งให2พัฒนาและแสดงออกถึงความรู2 ความสามารถ และศักยภาพใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยและท2องถ่ินอย)างเต็มท่ี 

     2.   เพิ่มบทบาทการเป\นมหาวิทยาลัยเพื่อท2องถิ่นโดยให2ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การพัฒนาท2องถ่ิน และการสร2างผลประโยชนmจากทรัพยmสินทางปcญญา 

     3.   สร2างเครือข)ายความร)วมมือกับองคmกรภายในและต)างประเทศเพื่อเสริมสร2างประสิทธิผลตามวิสัยทัศนmและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     4.   ปรับปรุงระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข2อมูลงบประมาณ และบุคลากรให2ทันสมัย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ โปร)งใส และมีธรรมาภิบาล 

 

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานท่ี 1 ด,านผลลัพธNผู,เรียน 

  1.1 เป\นบุคคลที่มีความรู2ความสามารถ และความรอบรู2ด2านต)างๆ ในการสร2างสัมมาอาชีพความ

มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู2ตลอดชีวิต โดยเป\นผู2มีคุณธรรม 

ความเพียร มุ)งม่ัน มานะ บากบ่ัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  1.2 เป\นผู2ร)วมสร2างสรรคmนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ

ศาสตรmต)างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก2ไขปcญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป\นผู2ประกอบการรู2เท)าทันการเปล่ียนแปลงของ

สังคมและของโลก สามารถสร2างโอกาสและเพ่ิมมูลค)าให2กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

  1.3 เป\นพลเมืองที่เข2มแข็ง มีความกล2าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต2องรู2คุณค)าและรักษm

ความเป\นไทย ร)วมมือรวมพลังเพื่อสร2างสรรคmการพัฒนาและเสริมสร2างสันติสุขอย)างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

 มาตรฐานท่ี 2 ด,านการวิจัยและนวัตกรรม 

 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป\นการสร2างและประยุกตmใช2องคmความรู2ใหม) สร2างสรรคm นวัตกรรมหรือ

ทรัพยmสินทางปcญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล2อม ตามศักยภาพและอัต

ลักษณmของประเภทสถาบัน มีเครือข)ายความร)วมมือระหว)าง สถาบันอุดมศึกษา องคmกรภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต)างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตรmชาติ ความต2องการจำเป\นของสังคม ชุมชน 
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ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธmของ การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต)อการพัฒนาผู2เรียน การสร2าง

คุณภาพชีวิต หรือการสร2างโอกาส มูลค)าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข)งขันระดับนานาชาติ 

 มาตรฐานท่ี 3 ด,านการบริการวิชาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาให2บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล2องกับบริบทและตอบสนองความต2องการ ของ

ท2องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณmของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการท่ี

ประสานความร)วมมือระหว)างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต)างประเทศ และมีความโปร)งใส 

ชัดเจน และตรวจสอบได2 ผลลัพธmของการบริการวิชาการนำไปสู)การเสริมสร2างความเข2มแข็งและความยั่งยืนของ

ผู2เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรฐานท่ี 4 ด,านศิลปวัฒนธรรมและความเปfนไทย 

 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู2 การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู)การสืบสาน การสร2าง

ความรู2 ความเข2าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตmใช2ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และต)างประเทศอย)าง

เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณmของประเภทสถาบัน ผลลัพธmของ การจัดการด2านศิลปวัฒนธรรม ทำให2เกิด

ความภาคภูมิใจในความเป\นไทย หรือการสร2างโอกาสและมูลค)าเพ่ิม ให2กับผู2เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรฐานท่ี 5 ด,านการบริหารจัดการ     

 (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู2ที่เน2นการพัฒนาผู2เรียน แบบบูรณาการเพื่อให2มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคm ตอบสนองยุทธศาสตรmชาติและความต2องการ ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด2าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล2อม โดยการมีส)วนร)วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั ้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน  

 (5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนmของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการ

บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู2เป\นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึง ความหลากหลายและความ

เป\นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ)นคล)องตัว โปร)งใสและตรวจสอบได2  

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด

การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให2การจัดการศึกษาและ

การดำเนินงานตามพันธกิจเป\นไปตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษาอย)างต)อเนื่อง สอดคล2องตาม

เกณฑmมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

 

มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 มาตราฐานท่ี 1 ด,านผลลัพธNผู,เรียน  

 (1.1) เป\นผู2สะท2อนคุณภาพของหลักสูตรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู2เรียนเกิดการเรียนรู2และมี

ทักษะการเรียนรู2ตลอดชีวิต และสามารถประยุกตmใช2ความรู2ในการสร2างสัมมาอาชีพ 

 (1.2) เป\นผู 2ร)วมสร2างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะการเป\นผู 2ประกอบการและมี

ความสามารถในการบูรณาการศาสตรmต)างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก2ไขปcญหาสังคม 

 (1.3) เป\นพลเมืองที่เข็มแข็ง มีความกล2าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต2อง รู2คุณค)าและรักษmความ

เป\นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีต)อบ2านเมืองและมีความจงรักภักดีต)อสถาบันหลักของชาติ 
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 มาตรฐานท่ี 2 ด,านการวิจัยและนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร2างองคmความรู2ใหม)หรือประยุกตmใช2องคmความรู2ใหม)เพื่อสร2าง

นวัตกรรมหรือทรัพยmสินทางปcญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาะเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล2อม โดยมี

ส)วนร)วมของชุมชนหรือเครือข)ายภายในประเทศหรือต)างประเทศในการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรม มีการตีพิมพm

เผยแพร)ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช2ในการพัฒนา

ผู2เรียน ชุมชนนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช2ประโยชนmในการพัฒนาตนเองได2 

 มาตรฐานท่ี 3 ด,านการบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยให2บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล2องกับบริบทปcญหาและความต2องการของท2องถ่ิน 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณmของมหาวิทยาลัย สร2างเครือข)ายความร)วมมือทั้งภายใน

และภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ด2วยความโปร)งใส ชัดเจน และตรวจสอบได2 เพื่อให2

ชุมชนนำไปใช2ประโยชนmเพ่ือพัฒนาผู2เรียน ครอบครัว ท2องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได2อย)างเข2มแข็งย่ังยืน 

 มาตรฐานท่ี 4 ด,านการทำนุศิลปวัฒนธรรมและความเปfนไทย 

 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด2านศิลปวัฒนธรรมและความเป\นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน การวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู)การสืบสาน การสร2างองคmความรู2 ความเข2าใจในศิลปวัฒนธรรมทั้งของ

ประเทศไทยและต)างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณmของมหาวิทยาลัย ผลลัพธmของการจัดการด2าน

ศิลปวัฒนธรรมทำให2เกิดความภาคภูมิใจในความเป\นไทย หรือสร2างโอกาสและมูลค)าเพิ่มให2กับผู2เรียน ครอบครัว 

ท2องถ่ิน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 มาตรฐานท่ี 5 ด,านการบริหารจัดการ 

  (5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู2ที ่เน2นการพัฒนาผู2เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให2มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคm ตอบสนองยุทธศาสตรmชาติ ยุทธศาสตรmมหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต2องการท่ี

หลากหลายของประเทศ ทั้งในด2านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล2อม โดยการมีส)วนร)วมของชุมชน สังคม สถาน

ประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 (5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนmของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริหาร

จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู2ให2เป\นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป\น

อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ)นคล)องตัว โปร)งใสและตรวจสอบได2 

 (5.3) มหาวิทยาลัยจัดให2มีระบบประกันคุนภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด

การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให2การจัด

การศึกษาและดำเนินงานตามพันธกิจเป\นไปตามกกกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย)างต)อเนื ่อง 

สอดคล2องตามเกณฑmมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ 
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3.2 ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร:ชาติ แผนท่ีเก่ียวขAองกับแผนบริการวิชาการ 
แผนระดับ 

1 

ยุทธศาสตร3ชาต ิ

ระยะ 20 ป9 

(พ.ศ.2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร*ที่ 3 

- ปรับเปลี่ยนค7านิยมและวัฒนธรรม 
- ปฏิรูปการเรียนรูA 

ยุทธศาสตร*ที่ 2 

- เกษตรสรAางมูลค7า 
- การท7องเที่ยว 

ยุทธศาสตร*ที่ 4 

- เสริมสรAางพลังทางสังคม 
- เพิ่มขีดความสามารถชุมชนทAองถิ่น 

ยุทธศาสตร*ที่ 6 

- ภาครัฐทันสมัย โปร7งใส มีธรรมาภิบาล 
- บุคลากรภาครัฐดี เก7ง มีความเปQนมืออาชีพ 

แผนระดับ 

2 

แผนแมCบท 

ภายใตFยุทธศาสตร3ชาต ิ

(พ.ศ.2561 - 2580) 

ประเด็นที่ 11  

ศักยภาพคนตลอดช7วงชีวิต 

ประเด็นที ่12 

การพัฒนาการเรียนรูA 

ประเด็นที่ 16  

เศรษฐกิจฐานราก 

ประเด็นที่ 17  

ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม 

ประเด็นที่ 23  

การวิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ดFานการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหCงชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566 – 2570) 

หมุดหมายที่ 1 ดAานสินคAาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7าสูง หมุดหมายที่ 2 จุดหมายการท7องเที่ยวที่เนAนคุณค7าและความยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 9 ความยากจนขAามรุ7นลดลง หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ7งเรียนรูAอย7างต7อเนื่องตอบโจทย*การพัฒนาแห7งอนาคต 

แผนระดับ 

3 

นโยบายและยุทธศาสตร3 

การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร3 วิจัยและ 

นวัตกรรม 

พ.ศ.2553 - 2570 

โปรแกรมที่ 3 

ส7งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสรAางกำลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อการสรAางบัณฑิต การ

ส7งเสริมการเรียนรู Aตลอดช7วงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต (Up-skill) และ การเพิ่มทักษะ (Re-skill) 

โปรแกรมที่ 13 

พัฒนานวัตกรรมสำหรับ
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 

นวัตกรรมโดยใชAวิทยาศาสตร* 
วิจัยและนวัตกรรม 

โปรแกรมที่ 14 

ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม7นยำ โดยใชAวิทยาศาสตร* วิจัยและ

นวัตกรรม 

โปรแกรมที่ 15 

การพัฒนาเมืองน7าอยู7และการ
กระจายศูนย*กลางความเจริญ 

โดยใชAวิทยาศาสตร* วิจัยและ
นวัตกรรม 

โปรแกรมที่ 16 

ปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร* 

วิจัย และนวัตกรรม 
 

 

ยุทธศาสตร3 มรภ. 

เพื่อการพัฒนาทFองถิ่น 

ระยะ 20 ป9 

ยุทธศาสตร*ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตร*ที ่2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตร3ที่ 1 

การพัฒนาทFองถิ่น 
ยุทธศาสตร*ที่ 4 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

 

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ.2566 - 2570 

ประเด็นที ่3 

การพัฒนาการเรียนรูAและ
พัฒนาสมรรถนะการทำงาน 

(CRU WIL) 

ยุทธศาสตร*ที ่2 

การสรAางและพัฒนา
สมรรถนะครูแห7งอนาคต 

(CRU SMART TEACHER) 

ยุทธศาสตร3ที ่1  

การปฏิรูปการพัฒนาทFองถิ่นสูCความยั่งยืน (บวร จันทรพัฒน) 

ยุทธศาสตร*ที่ 4  

การปฏิรูปการบการ
บริหารสถาบันสู7ความ

เปQนเลิศ (SMART CRU) 

 
ยุทธศาสตร*มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร*ท่ี 1  
การพัฒนาทDองถ่ิน 

ยุทธศาสตร*ท่ี 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร*ท่ี 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร*ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

 แผนบริการวิชาการ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ส"วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนบริการวิชาการ 

 
4.1 สรุปสาระสำคัญของแผนบริการวิชาการ 

 การจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ไดFมีการกำหนดโครงการและกิจกรรมใหFสอดคลFองกับวัตถุประสงคPของแผน เพื่อใหFลักษณะโครงการและ

กิจกรรมมีความเชื่อมโยง ตอบสนองตTอยุทธศาสตรPและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

โครงการและกิจกรรมที่กำหนดในแผนไดFผTานการวิเคราะหPความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธPของแผน 

กลยุทธPมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  และเกณฑPการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2563 

 แผนบริการวิชาการ ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงคP ดังน้ี 

1.เพื่อสนับสนุน กำกับติดตาม ทุกหนTวยงานบริการวิชาการใหFเป\นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตรPท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขFอมูลสำหรับการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเปaาหมายของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงมีตัวช้ีวัดของแผนบริการวิชาการ ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามงานบริการวิชาการตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด คTาเปaาหมาย ระดับ 4 

ตัวช้ีวัดที่ 2 รFอยละของครู และบุคลากรที่ไดFรับการพัฒนาอยTางเป\นรูปธรรมตTอจำนวนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามแผน คTาเปaาหมาย รFอยละ 80 

ตัวชี้วัดที่ 3  รFอยละของโครงการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนอง Area Based ตTอ

จำนวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด คTาเปaาหมาย รFอยละ 30 

ตัวชี้วัดที่ 4 รFอยละของงบประมาณภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพื้นท่ี คTา

เปaาหมาย รFอยละ 15 

ตัวช้ีวัดท่ี 5  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานขFอมูล คTาเปaาหมาย ระดับ 3 

 โดยแผนบริการวิชาการ ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ไดFกำหนดจำนวนพ้ืนท่ีเปaาหมายไวF ดังน้ี 

1. จังหวัดชัยนาท พื้นที่เปaาหมายในการดำเนินโครงการ ประกอบดFวย 8 ตำบล 29 หมูTบFาน 13 

โรงเรียนดังน้ี  

                (1) อำเภอสรรคบุรี คณะที่รับผิดชอบคือ คณะเกษตรและชีวภาพ พื้นที่เปaาหมาย ไดFแกT 

ตำบลแพรกศรีราชา (หมูTที่ 7 หมูTที่ 8 และหมูTที่ 14) ตำบลหFวยกรด (หมูTที่ 2 หมูTที่ 3 หมูTที่ 4 หมูที่ 5 และหมูT

ที่ 9) ตำบลโพงาม (หมูTที่ 5) และตำบลเที่ยงแทF (หมูTที่ 5 และหมูTท่ี10) ศูนยPการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม – ชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา (หมูTท่ี 7 หมูTท่ี 8 และหมูTท่ี 16) และตำบลหFวยกรด (หมูTท่ี 9) 
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 (2) อำเภอหันคา คณะที่รับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตรP พื้นที่เปaาหมาย ไดFแกT ตำบลสาม

งTามทTาโบสถP (หมูTท่ี 1) และตำบลบFานเช่ียน (หมูTท่ี 3) 

 (3) อำเภอเนินขาม คณะที่รับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ พื้นที่เปaาหมาย ไดFแกT 

ตำบลเนินขาม (หมูTท่ี 1 หมูTท่ี 2 หมูTท่ี 3 หมูTท่ี 4 หมูTท่ี 5 หมูTท่ี 8 หมูTท่ี 9 หมูTท่ี 10 หมูTท่ี 11 หมูTที่ 12 หมูTท่ี 

13 หมูTท่ี 14 หมูTท่ี 15 และหมูTท่ี 16) 

  (4) อำเภอวัดสิงหP คณะที่รับผิดชอบคือ คณะมนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP พื้นที่เปaาหมาย 

ไดFแกT ตำบลวังหมัน (หมูTท่ี 5) และโรงเรียนในพ้ืนท่ีอำเภอวัดสิงหP จำนวน 13 โรงเรียน ไดFแกT  

1)โรงเรียนบFานทุTงกวFาง 2)โรงเรียนวัดบTอแรT (วิจิตรราษฎรPบำรุง) 3)โรงเรียนวัดหนองจิก 4)โรงเรียนบFาน

หนองขุTนมิตรภาพที่ 136 5)โรงเรียนวัดวังหมัน 6)โรงเรียนสำราญราษฎรPบำรุง 7)โรงเรียนวัดดอนตาล 8)

โรงเรียนวัดโคกสุก 9)โรงเรียนบFานทTาขFามวังน้ำ 10)วัดหนองนFอย 11)โรงเรียนอนุบาลวัดสิงหP 12)โรงเรียน

วัดดอนตูมกมลาวาส และ13)โรงเรียนวัดคลองบุญ 

 

2. กรุงเทพมหานคร พื้นที่เปaาหมายในการดำเนินโครงการ ประกอบดFวย 13 ชุมชน 13 โรงเรียน 

ศาสนสถานและอ่ืนๆ 9 แหTง ดังน้ี 

  (1) เขตจตุจักร คณะที่รับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ (ชุมชนเสนานิคม2) คณะ

วิทยาศาสตรP (ชุมชนเสนานิคม 1 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม) คณะศึกษาศาสตรP (โรงเรียนบFาน

ลาดพรFาว และโรงเรียนเสนานิคม) คณะมนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP (มูลนิธิเด็กอTอนในสลัมในพระ

อุปถัมภPสมเด็จพระเจFาพี่นางเธอ เจFาฟaากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรPและฑัณทสถาน

บําบัดพิเศษกลาง เรือนจํากลางคลองเปรม) วิทยาลัยการแพทยPทางเลือก (ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชน

เคหะสถานเจริญชัย) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (โรงเรียน ไดFแกT โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนวัดเสมียนนารี 

และโรงเรียนวัดเทวสุนทร ศาสนสถาน ไดFแกT วัดเสมียนนารี และวัดเทวสุนทร) และงานบริการวิชาการ 

(ชุมชนริมคลองเปรมประชากร) 

  (2) เขตลาดพรFาว คณะที่รับผิดชอบคือ คณะศึกษาศาสตรP (โรงเรียนวัดลาดพรFาว และ

โรงเรียนเทพวิทยา) วิทยาลัยการแพทยPทางเลือก (ชุมชนเฟรนชิฟ ชุมชนเลิศอุบล 4 ชุมชนพุTมโพธ์ิกลาง และ

ชุมชนอมรพันธP 9) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (โรงเรียน ไดFแกT โรงเรียนวัดลาดพรFาว โรงเรียนวัดลาดปลา

เคFา โรงเรียนลาดปลาเคFาพิทยาคม และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ศาสนสถาน ไดFแกT วัดลาดพรFาว วัดลาดปลา

เคFา วัดสิริกมลาวาส และวัดสาครสุTน) และงานบริการวิชาการ (ชุมชนริมคลองลาดพรFาว) 

  (3) เขตคลองสามวา (มัสยิดกมาลุลอิสลาม) คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ 

  (4) เขตบางกะปw (โรงเรียนเทพลีลา) เขตหFวยขวาง (โรงเรียนจันทรPหุTนบำเพ็ญ) คณะท่ี

รับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตรP 

  (5) เขตหนองจอก (โรงเรียนผลลีรุTงเรือง) คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะศึกษาศาสตรP 

  (6) เขตดอนเมือง (ชุมชนทัดชาวิลลTา และชุมชนเจษฎา 1) หนTวยงานท่ีรับผิดชอบคือ 

คณะวิทยาลัยการแพทยPทางเลือก 
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4.2 สรุปโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตรI 

 งบประมาณที่ใชFขับเคลื่อนแผนบริการวิชาการ ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดFวย

งบประมาณแผTนดิน จำนวน บาท 

 โครงการตามแผนบริการวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ จำแนกอยูTในประเด็นยุทธศาสตรPท่ี 

1 การพัฒนาทFองถ่ิน ดังตาราง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรI จำนวนโครงการ งบประมาณแผKนดิน 

(งบยุทธศาสตรI มรภ.) 

ยุทธศาสตรPท่ี 1 

การพัฒนาทFองถ่ิน 

จำนวน 2 โครงการ 367,000 บาท 

โครงการที ่ 1 การติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำป5

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

77,000 บาท 

โครงการที่ 2 พัฒนาฐานขFอมูลชุมชนทFองถ่ิน

ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 

290,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 โครงการและงบประมาณ ยุทธศาสตร>ที่ 1 การพัฒนาทBองถิ่น 
 

โครงการที่ 1  

77,000 บาท 

โครงการที่ 2 

290,000 บาท 

โครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตรIท่ี 1 การพัฒนาทWองถ่ิน 
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4.3 สรุปโครงการและงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจำแนกตามไตรมาส (บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

โครงการที่ 1 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำป@งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อกำหนดพื้นที่เปMาหมายในการ

พัฒนาทRองถิ่น 

12,600    12,600 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสUงเสริมและพัฒนางาน

บริการวิชาการ 

5,400  

 

5,400  

 

5,400  

 

5,400  21,600  

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหRเกิดแผนบริการ

วิชาการ ระดับคณะ/หนUวยงาน 

     

กิจกรรมที ่ 4 กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการดำเนิน

โครงการยุทธศาสตรZมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทRองถิ่น 

   42,800  42,800  

โครงการที่ 2 พัฒนาฐานขRอมูลชุมชนทRองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำป@งบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 1 สำรวจปbญหาความตRองการของชุมชนเพื่อ

บริการวิชาการในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร และริม

คลองลาดพรRาว 

 78,000 42,000  120,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาฐานขRอมูลทRองถิ่นจังหวัดชัยนาท  118,600 51,400  170,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,000 202,000 98,800 48,200 367,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 งบประมาณจำแนกตามไตรมาส 

ไตรมาสที่ 1 

18,000 บาท 

ไตรมาสที่ 2 

202,000 บาท 

ไตรมาสที่ 3 

98,800 บาท 

ไตรมาสที่ 4 

48,200 

บาท 

งบประมาณจำแนกตามไตรมาส 
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4.4 รายละเอียดโครงการและกิจกรรม งานบริการวิชาการ ประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 โครงการและกิจกรรมในแผนบริการวิชาการท่ีสอดคล<องกับวัตถุประสงคBของแผน 

วัตถุประสงคBข<อท่ี 1 เพ่ือสนับสนุน กำกับติดตาม ทุกหนJวยงานบริการวิชาการให<เปLนไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตรBท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 

ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 

ของโครงการ 

ค;าเป=าหมายของ

ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูJรับผิดชอบ

โครงการ 

โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อกำหนดพื้นที่

เป8าหมายในการพัฒนาท>องถิ่น 

1. เพื่อกำหนดพื้นที่เป8าหมายโดย

ภาพรวมในการดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตรJมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาท>องถิ่น ประจำปM

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. เพื่อค>นหาปTญหา อุปสรรคในการ

ดำเนินโครงการเพื่อให>สามารถ

ตอบสนองตVอชุมชนและพัฒนา

คุณภาพชีวิตให>กับชุมชนให>เกิด

ความยั่งยืนตVอไป 

3. สร>างและพัฒนาความรVวมมือกับ

หนVวยงานภายนอกในการวางแผน

พัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินโครงการ

เชิงปริมาณ  

1. จำนวนผู>เข>ารVวมประชุม 

2. พื ้นที ่เป8าหมายโดยภาพรวมใน

การดำเนินโครงการยุทธศาสตรJ 

 

30 คน 

10 ชุมชน/หมูVบ>าน 

ไตรมาสที่ 

1 – 2  

12,600 งานบริการ

วิชาการ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ

สVงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

เชิงปริมาณ  

จำนวนครั้งในการประชุม 

 

4 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 

1 – 4  

21,600 

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน กำกับ ติดตาม 

ให >เก ิดแผนบริการว ิชาการ ระดับ

คณะ/หนVวยงาน 

เชิงปริมาณ 

จำนวนคณะ/หนVวยงานที ่ม ีแผน

บริการวิชาการ 

 

8 คณะ/หนVวยงาน 

ไตรมาสที่ 

1 – 2  

 

กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผลการ

ด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร ย ุ ท ธ ศ า ส ต รJ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท>องถิ่น   

เชิงปริมาณ 

ร >อยละของโครงการ/ก ิจกรรม

บริการวิชาการที่ บรรลุตามตัวชี้วัด 

 เชิงคุณภาพ 

 

ร>อยละ 80 

 

 

 

ไตรมาสที่ 

1 – 4  

42,800 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 

ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 

ของโครงการ 

ค;าเป=าหมายของ

ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูJรับผิดชอบ

โครงการ 

ตามพันธกิจและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย 

ร >อยละของโครงการ/ก ิจกรรม

บริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

พันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย 

ร>อยละ 80 

 

วัตถุประสงคBข<อท่ี 2 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข<อมูลสำหรับการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเปVาหมายของมหาวิทยาลัย 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 

ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 

ของโครงการ 

ค;าเป=าหมายของ

ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูJรับผิดชอบ

โครงการ 

โครงการพัฒนาฐานขJอมูลชุมชนทJองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 1 สำรวจปTญหาความ

ต>องการของชุมชนเพื่อบริการวิชาการ

ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร และ

ริมคลองลาดพร>าว 

1. เพื่อสำรวจทุนทางสังคม 

ศักยภาพ สภาพปTญหา และความ

ต>องการของชุมชนในพื้นที่ริมคลอง

เปรมประชากรและริมคลอง

ลาดพร>าว 

2. เพื่อจัดเก็บข>อมูลและพัฒนา

ฐานข>อมูลท>องถิ่นจังหวัดชัยนาทเปeน

ฐานข>อมูลที่จะนำไปสูVการพัฒนา

ระบบคลังข>อมูลตVอไป 

เชิงปริมาณ 

ข>อมูลชุมชนท>องถิ่น ในพืน้ที่บริการ

ตามแผน 

 

5 ชุมชน 

ไตรมาสที่ 

1 – 3 

120,000 งานบริการ

วิชาการ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาฐานข>อมูลท>องถิ่น

จังหวัดชัยนาท 

เชิงปริมาณ 

ข>อมูลชุมชนในพื้นที่บริการตามแผน 

 

5 หมูVบ>าน 

ไตรมาสที่ 

1 – 4 

170,000 

 



56 
 

ส"วนที่ 5 

การขับเคลื่อนแผนสู"การปฏิบัต ิ
 

 5.1 ระบบและกลไกการขับเคล่ือนแผ6นสู6การปฏิบัติ 
 การกำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนบริการวิชาการ ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม เปEนกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีมุLงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปMาหมาย ท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือเสนอใหRผูRรับผิดชอบ และผูRบริหารมหาวิทยาลัย ไดRทราบและพิจารณาเปEนระยะ 
 มหาวิทยาลัยไดRกำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนบริการวิชาการ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือใหRสามารถนำผลประเมินมาใชRในการวางแผนบริการวิชาการในป8ตLอไป 
 5.2 วัตถุประสงคBของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565  
ท่ีกำหนดไวR โดยพิจารณาจากเง่ือนไข เวลาท่ีควรปฏิบัติ และสัมฤทธ์ิผลตามเปMาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของ
โครงการ หรือกิจกรรมตLางๆ 
 2. เพ่ือทราบป]ญหา อุปสรรคการดำเนินงานเปEนระยะๆ เพ่ือนำไปสูLการปรับปรุงแผนบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในป8ตLอไป 
 3. เพ่ือตRองการทราบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือนำไปใชRประโยชน̀ในการวิเคราะห̀แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย
ดRานตLางๆ 
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 5.3 เป'าหมายตัวช้ีวัดตามหน4วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัด 
(ตามวัตถุประสงค4ของแผน) 

เป<าหมาย 
หน?วย
นับ 

เป<าหมายจำแนกตามหน?วยงาน  

คณ
ะเก

ษต
ร

แล
ะช

ีวภ
าพ

 

คณ
ะ

วิท
ยา

ศา
สต

ร7  

คณ
ะ

มน
ุษย

ศา
สต

ร7ฯ
 

คณ
ะ  

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

คณ
ะ

ศึก
ษา

ศา
สต

ร7  

วิท
ยา

ลัย
กา

รแ
พท

ย7
ทา

งเล
ือก

 

สำ
นัก

ศิล
ปะ

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒน
า 

ศูน
ย7ก

าร
ศึก

ษา
ชัย

นา
ทฯ

 

สำ
นัก

ปร
ะก

ันฯ
 

1. ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามงานบริการวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

4 ระดับ P P P P P P P P P  

2. รBอยละของครู และบุคลากรที่ไดBรับการพัฒนาอยIางเปKน

รูปธรรมตIอจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 

80 รBอยละ   P  P      

3. รBอยละของโครงการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนอง 

Area Based ตIอจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

30 รBอยละ P P P P P P  P P  

4. รBอยละของงบประมาณภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคมเชิงพื้นที ่

15 รBอยละ P P P P P P P P P P 

5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานขBอมูล 3 ระดับ        P   

 

 5.4 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 
 1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหน;วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. หน;วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 
 3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผูIบริหาร 2 คร้ังต;อปK 

 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน 
 5. รายงานผลประเมินต;อคณะกรรมการ และผูIบริหารพิจารณา 
 6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.  

คำสั่งแต1งตั้งคณะกรรมการส1งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดนิยามตัวชี้วัด 
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คำอธิบายตัวชี้วัด ข2อมูลที่ติดตาม การประเมิน/คำนวณ และเกณฑBในการประเมิน 

แผนบริการวิชาการ ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามงานบริการวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
คำอธิบาย  
 การบริการวิชาการเป.นภารกิจหลักหนึ ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามประเด็น
ยุทธศาสตรGมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทKองถิ่นอยMางยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาไดKรับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยใหKเป.นหนMวยงานกลาง โดยมีบทบาทหนKาที่ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนิน
โครงการยุทธศาสตรGมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทKองถิ่น ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานใหKเป.นไปตามตัวชี้วัดและคMาเป\าหมายที่ไดK
กำหนดไวKในแตMละโครงการ อีกทั้งเป.นการติดตามและประเมินผลโครงการใหKเป.นไปตามตัวชี ้วัดตาม
ยุทธศาสตรGท่ีไดKกำหนดไวK 
ขAอมูลท่ีติดตาม 
 1. แผนบริการวิชาการ ของคณะ/หนMวยงานท่ีเก่ียวขKอง 
 2. การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
 3. การประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการ ตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
 4. การรายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคGของแผนบริการวิชาการ และรายงาน 
ตMอคณะกรรมการสMงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 
 5. โครงการท่ีผูKเขKารMวมกิจกรรมสามารถนำความรูKท่ีไดKรับไปใชKประโยชนG 
 
เกณฑEการประเมิน 

1. ทุกคณะและหนMวยงานที่เกี่ยวขKอง มีแผนบริการวิชาการที่สอดคลKองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรGท่ี
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

2. ทุกคณะและหนMวยงานท่ีเก่ียวขKอง มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน และมีการดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนด 

3. ทุกคณะและหนMวยงานท่ีเก่ียวขKอง มีการประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการ ตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการ และสำเร็จอยMางนKอย รKอยละ 60 

4. ทุกคณะและหนMวยงานท่ีเก่ียวขKอง มีการรายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคG
ของแผนบริการวิชาการ และรายงานตMอคณะกรรมการสMงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

5. รKอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถนำความรูKท่ีไดKรับไปใชKประโยชนG รKอยละ 20 
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เกณฑ%การประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสำเร็จ มีการ
ดำเนินการ  

1 ข6อ 

มีการ
ดำเนินการ  

2 ข6อ 

มีการ
ดำเนินการ  

3 ข6อ 

มีการ
ดำเนินการ  

4 ข6อ 

มีการ
ดำเนินการ  

5 ข6อ 
 
ผูAกำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธG 
      
ผูAจัดเก็บขAอมูล 1. ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.ชนกานตG   สุวรรณทรัพยG     
  2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                       เบอรGโทรศัพทG 9012 

3. นางสาวชญาณี  อูMรอด      เบอรGโทรศัพทG 9006 
  4. ตัวแทนคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ติดตามและรายงานผลรAอยละของครู และบุคลากรที่ไดAรับการพัฒนาอยNางเปOนรูปธรรมตNอ
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 
 
คําอธิบาย 
 การเป.นแหลMงเรียนรูKและการบริการวิชาการเป.นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือ
เป.นการเผยแพรMองคGความรูK ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยใหKกับบุคคลภายนอกในการ
สรKางประโยชนGใหKเกิดแกMชุมชน ทKองถิ ่น หรือประเทศชาติ ซึ ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป.น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทสำคัญในการสรKางและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษามาอยMาง
ตMอเนื่อง ดังนั้น การบริการวิชาการจึงมุMงเนKนการใชKศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อันจะสMงผลตMอการพัฒนาชุมชน 
ทKองถ่ินและประเทศอยMางเป.นรูปธรรมตMอไป 
 ทั้งนี้ การพัฒนาอยMางเป.นรูปธรรม หมายถึง การมีหลักฐานของการพัฒนาตนเองของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ชัดเขน เชMน ผลงานวิชาการ การเลื่อนวิทยฐานะ การไดKรับการยกยMอง การมีผลงาน 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเป.นรูปธรรม เป.นตKน 

 

ขAอมูลท่ีติดตาม 
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดKรับการพัฒนาอยMางเป.นรูปธรรม 
2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกำหนดไวKในแผน 

 
สูตรการคำนวณ  
 
 
 
 

 	
 

 
เกณฑEการประเมิน 

เกณฑEการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รKอยละ ต่ำกวMา 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 80 ข้ึนไป 

 
 
 
 

รKอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดKรบัการพฒันาอยMางเป.นรปูธรรม = 
    จำนวนครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไดKรบัการพฒันาอยMางเป.นรูปธรรม 
 
                จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดไวKในแผน 
 

X 100 
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แหลNงขAอมูล / วิธีการจัดเก็บขAอมูล 
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถนำความรูKไปใชKประโยชนG พิจารณาจาก 
 1.1 การนำความรูKจากการเขKารMวมโครงการ/กิจกรรมไปใชKประโยชนGไดKจริง 
 1.2 การนำความรูKไปพัฒนา ตMอยอดท่ีเป.นประโยชนGตMอตนเอง ผูKเรียน โรงเรียน ผูKอ่ืน หรือ

ชุมชน 
 1.3 การนำความรูKไปถMายทอด ขยายผล ตMอผูKเรียนหรือชุมชน การเก็บขKอมูลใชKวิธีการ 

ขKอมูลท่ีไดKจากแบบสอบถาม การสัมภาษณG การทดสอบ หรือหาขKอมูลเชิงประจักษG อ่ืนๆ 
 2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขKารMวมโครงการ/กิจกรรม 
ผูAกำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธG 
      
ผูAผูAจัดเก็บขAอมูล 1. ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.ชนกานตG   สุวรรณทรัพยG    

2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                      เบอรGโทรศัพทG 9012 
3. นางสาวชญาณี  อูMรอด      เบอรGโทรศัพทG 9006 

  4. ตัวแทนคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 รAอยละของโครงการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนอง Area Based ตNอจำนวน
โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
 
คําอธิบาย 
 โครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใน
การถMายทอดองคGความรูKและเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษGและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปlญญาทKองถ่ิน 
เพ่ือแกKไข ลดปlญหาและสรKางความเขKมแข็งใหKแกMทKองถ่ินและภูมิภาค 
 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการที ่ตอบสนองตMอ Area Based หมายถึง รายการ
โครงการดKานการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตMอการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในดKานโครงสรKางพื้นฐาน 
ดKานภูมิศาสตรG และส่ิงแวดลKอม สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

 

ขAอมูลท่ีติดตาม 
1. โครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
2. จำนวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

 

สูตรการคำนวณ  
 
 

 	
 

 

 
เกณฑEการประเมิน 
 ระดับ 1 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองตMอ Area Based นKอยกวMาหรือ    
                     เทMากับ รKอยละ 10 
 ระดับ 2 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองตMอ Area Based นKอยกวMาหรือ    
                     เทMากับ รKอยละ 20 
 ระดับ 3 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองตMอ Area Based นKอยกวMาหรือ    
                     เทMากับ รKอยละ 30 
 ระดับ 4 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองตMอ Area Based นKอยกวMาหรือ    
                     เทMากับ รKอยละ 40 
 ระดับ 5 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองตMอ Area Based นKอยกวMาหรือ    
                     เทMากับ รKอยละ 50 

จำนวนโครงการบริการิวชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตMอ Area Based 
 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
X100 
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เกณฑEการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับผลการดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

 
ผูAกำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธG 
      
ผูAจัดเก็บขAอมูล   1. ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.ชนกานตG   สุวรรณทรัพยG    

2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                       เบอรGโทรศัพทG 9012 
3. นางสาวชญาณี  อูMรอด      เบอรGโทรศัพทG 9006 

  4. ตัวแทนคณะ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4 รAอยละของงบประมาณภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพ้ืนท่ี 
 
คําอธิบาย 
 จำนวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ รวมถึงเงินที่มาจาการ
บริจาคของชุมชนในพื้นที่เป.นสิ่งที่แสดงใหKเห็นวMามหาวิทยาลัยไดKมุMงจัดสรรทรัพยากรใหKเกิดประโยชนGสูงสุด
จากแหลMงสนับสนุนดKานงบประมาณเพ่ือนำไปสูMการพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 
 จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ หมายถึง เงินทุน เงินบริจาค 
จากภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
 งบดำเนินการทั ้งหมด หมายถึง รายจMายที ่กำหนดใหKจ Mายเพื ่อการบริหารงานประจำของ
มหาวิทยาลัย (ไมMรวมงบลงทุน และรายจMายบุคลากรภาครัฐ) 

 

ขAอมูลท่ีติดตาม 
1. จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  
2. งบประมาณดำเนินการท้ังหมด 

 
สูตรการคำนวณ  
 
 
 
 

 	
เกณฑEการประเมิน 

ระดับ 1 จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  
                     นKอยกวMารKอยละ 5 

ระดับ 2 จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  
                     ระหวMางรKอยละ 5 ถึง รKอยละ 10 

ระดับ 3 จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  
                     ระหวMางรKอยละ 10 ถึง รKอยละ 15 

ระดับ 4 จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  
                     ระหวMางรKอยละ 15 ถึง รKอยละ 20 

ระดับ 5 จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี มากกวMา รKอยละ 20 ข้ึนไป 
 
 

จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาชุมชนและสังคมในพื้นที ่
งบดำเนินการทัง้หมด 

X100 
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เกณฑEการประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5 
รKอยละ 5 10 15 20 >20 

 
ผูAกำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธG 
      
ผูAจัดเก็บขAอมูล   1. ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.ชนกานตG   สุวรรณทรัพยG    

2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                       เบอรGโทรศัพทG 9012 
3. นางสาวชญาณี  อูMรอด      เบอรGโทรศัพทG 9006 

  4. ตัวแทนคณะ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานขAอมูล 
 
คําอธิบาย 
 การจัดทำฐานขKอมูลทKองถิ ่นมีวัตถุประสงคGเพื ่อสรKางระบบสนับสนุนงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการพัฒนาพื้นที่ โดยใชKขKอมูลดKานศักยภาพชุมชน สภาพปlญหาและความ
ตKองการที่แทKจริงของชุมชนในการวิเคราะหG ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรGที่ 1 การพัฒนาทKองถิ่น ตามยุทธศาสตรGมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาทKองถ่ิน ระยะ 20 ปV  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดKดำเนินการพัฒนาฐานขKอมูลทKองถิ่น โดยมุMงเนKนพื้นที่เป\าหมาย
คือจังหวัดชัยนาท และกรุงเทพมหานคร ประกอบดKวย 

จังหวัด อำเภอ/เขต หมูNบAาน/ชุมชน 
จังหวัดชัยนาท 1. อำเภอสรรคบุรี  

2. อำเภอเนินขาม  

3. อำเภอวัดสิงหG    
4. อำเภอสรรพยา  

5. อำเภอหันคา    
6. อำเภอมโนรมยG    

7. อำเภอหนองมะโมง  
8. อำเภอเมืองชัยนาท  

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ชุมชนริมคลองเปรมประชากร 

เขตลาดพรKาว ชุมชนริมคลองลาดพรKาว 
 
ขAอมูลท่ีติดตาม 

แบบรายงานผลระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานขKอมูล 
เกณฑEการประเมิน 

1. มีการเก็บรวบรวมขKอมูลทKองถ่ินในพ้ืนท่ีเป\าหมาย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ (ออกแบบระบบฐานขKอมูล) 
3. มีการนำเขKาขKอมูลสูMระบบสารสนเทศ ไมMนKอยกวMารKอยละ 50 ของพ้ืนท่ีเป\าหมายท่ีดำเนินการ 
4. นำขKอมูลของพ้ืนท่ีเป\าหมายเขKาสูMระบบสารสนเทศครบสมบูรณG 
5. การนำไปใชKประโยชนGของขKอมูลในพ้ืนท่ีเป\าหมาย ไมMนKอยกวMารKอยละ 20 
 

 



70 
 

เกณฑ%การ
ประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสำเร็จ มีการดำเนินการ 
1 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข6อ 

 
ผูAกำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธG 
      
ผูAจัดเก็บขAอมูล   1. ผูKชMวยศาสตราจารยG ดร.ชนกานตG   สุวรรณทรัพยG    

2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                      เบอรGโทรศัพทG 9012 
3. นางสาวชญาณี  อูMรอด     เบอรGโทรศัพทG 9006 

  4. ตัวแทนคณะ 
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ภาคผนวก ค. 
รายละเอียดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ  

ยุทธศาสตรCที่ 1 การพัฒนาทHองถิ่น 
ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการและกิจกรรมในแผนบริการวิชาการ ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม มีจำนวนทั้งสิ้น 29 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,513,800 บาท โดยแยกประเภท

ของโครงการออกเป.น 4 ดKาน ดังน้ี 

1) ดKานเศรษฐกิจ มีโครงการรองรับ  9  โครงการ คิดเป.นรKอยละ 31.05 ของโครงการท้ังหมด 

 วงเงิน  3,328,360 บาท คิดเป.นรKอยละ 39.10 

2) ดKานสังคม มีโครงการรองรับ  13  โครงการ     คิดเป.นรKอยละ 44.82 ของโครงการท้ังหมด 

 วงเงิน  2,835,440 บาท คิดเป.นรKอยละ 33.30 

3) ดKานส่ิงแวดลKอม มีโครงการรองรับ  1  โครงการ       คิดเป.นรKอยละ 3.45 ของโครงการท้ังหมด 

 วงเงิน  100,000  บาท คิดเป.นรKอยละ 1.18 

4) ดKานการศึกษา มีโครงการรองรับ  6  โครงการ       คิดเป.นรKอยละ 20.68 ของโครงการท้ังหมด 

 วงเงิน  2,250,000 บาท คิดเป.นรKอยละ 26.42 

 

โดยมีรายละเอียดโครงการและกิจกรรม บริการวิชาการประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังตาราง 
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 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริการวิชาการ ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 29 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,513,800 บาท 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
ด\านเศรษฐกิจ 

1 โครงการอนุร ักษ.พันธุกรรมข3าว 
และพืชสมุนไพรท3องถิ ่นชัยนาท 

(โครงการ อพ.สธ.) 

1. เพื ่อรEวมสนองพระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. ในการอนุรักษ.

พันธุ.พืชในจังหวัดชัยนาทไว3 
2. เพื่อเปMนแหลEงอนุรักษ.พันธุ.ข3าว 
พืชและสมุนไพรของจังหวัดชัยนาท 

3. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียน 
และการวิจัยกับการพัฒนาท3องถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 การปลูกรักษาพันธุ.ข3าวในเขตพื้นที่
ปลูกรักษาโครงการ อพ.สธ.-มจษ. 

200,000  หมูEที่ 7 และ 8 
ตำบลแพรกศรีราชา  

อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท 

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

กิจกรรมที ่ 2 การดูแลรักษาพันธุ .พืชและแปลง
สมุนไพรในเขตพื้นที่ปลูกรักษาโครงการ อพ.สธ.-

มจษ. 

150,000  

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

1. เพ ื ่ออบรมให3ความรู3ด3านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ.อาหาร โดยใช3องค.

ความรู3ท ี ่ ได3 ในงานว ิจ ัย โดยใช3
วัตถุดิบที่มีอยูEในท3องถิ่น  
2. เพื ่อสEงเสริมการบริโภคอาหาร

เพ ื ่อส ุขภาพ รวมถ ึงสอดแทรก
ความรู3ด3านอาหารและโภชนาการ

ให3แกEประชาชน ในตำบลสามงEาม
ทEาโบสถ.จังหวัดชัยนาท 

กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร3างอาชีพ เพิ่ม
รายได3 ด3านอาหารและผลิตภัณฑ.ชุมชน 

150,000  หมูEที่ 1 ตำบลสาม
งEามทEาโบสถ. อำเภอ

หันคา  
 จังหวัดชัยนาท 

คณะวิทยาศาสตร. 

กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ.ไทย 
เชิงสร3างสรรค.วิถีไทย วิถีใหมE 

100,000  

กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสEงเสริมการ 
ทำเกษตรแบบยั่งยืนด3วยน้ำหมักชีวภาพ 

200,000  หมู Eท ี ่ 3 ตำบลบ3าน
เชี ่ยน อำเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
3.  เพ ื ่ อสE ง เสร ิมและให3ความรู3

ความสำค ัญของบรรจ ุภ ัณฑ.แกE
ประชาชน ในยุดสมัยใหมE 

4 .  เพ ื ่ อ ให3 ค ว ามรู3 ด3 า นการนำ
ผลิตภัณฑ.ที่มีอยูEในท3องถิ่นมาพฒันา

โดยใช3บรรจุภัณฑ.ในการเพิ่มมูลคEา 
5 .  เพ ื ่ ออบรมให3ความรู3 การทำ
เกษตรแบบย ั ่ งย ืนด3วยน ้ำหมัก

ชีวภาพแกEประชาชน ในตำบลบ3าน
เชี่ยน จังหวัดชัยนาท 

3 โครงการสEงเสริมวัฒนธรรม ผลิตสื่อ
ภ ูม ิการส ื ่อสารและการจ ัดการ

ความรู3เพื่อการสืบสาน สร3างสรรค. 
และต E อยอดมรดกภ ูม ิป eญญา
วัฒนธรรม ผ3าทอพื้นเมืองลาวเวียง

เนินขาม จังหวัดชัยนาท 

1 .  เพ ื ่ อส E ง เสร ิมการทำน ุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ความเปMนไทยของ

คณะฯ โดยการผลิตสื ่อภูมิปeญญา
วัฒนธรรม ชุมชนผ3าทอพื้นเมืองลาว
เวียงเนินขาม ต.เนินขาม จ.ชัยนาท 

2. เพื่อสEงเสริมให3นักศึกษามีปeญญา
รู3คิด สามารถประยุกต.ใช3ความรู3และ

ท ักษะต Eางๆ ในการสร 3างสรรค.
ชิ้นงาน 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อผลิตสื่อภูมิปeญญาวัฒนธรรม 
ชุมชนผ3าทอพื้นเมืองลาวเวียงเนินขาม ต.เนินขาม 

จ.ชัยนาท “วัยเกiาเลEาเรื่อง” 

100,000  ชุมชนผ3าทอลาว
เวียงเนินขาม  

หมูEที่ 5 ตำบลเนิน
ขาม อำเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท 

คณะว ิ ท ย าก า ร
จัดการ 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
4 โครงการการพัฒนาแหลEงเรียนรู3

เพื่อการทEองเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
องค. รวมบนฐานศาสตร.พระราชา

โคกหนองนาโมเดล 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียม

ความพร3อมคนในชุมชนที่เข3ารEวม
โครงการโคกหนองนาให3น3อมนำ

ศาสตร.พระราชามาพ ัฒนาการ
ทEองเที่ยวเชิงเกษตรแบบองค.รวม 

2. เพื่อพัฒนาการทEองเที่ยวรูปแบบ
ใหมEเชื่อมโยงการทEองเที่ยวในชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 สืบสานประเพณีจุลกฐิน สร3างอัต

ลักษณ.ชุมชน เพื่อสEงเสริมการทEองเที่ยวในชุมชน 

147,500  13 หมูEบ3าน 

ประกอบด3วย 
หมูEที่ 1 2 3 4 8 9  

10 11 12 13  
14 15 และ 16 

ตำบลเนินขาม 
อำเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท 

คณะว ิ ท ย าก า ร

จัดการ 

กิจกรรมที่ 2 สEงเสริมเยาวชนรุEนใหมE สืบสานภูม ิ

ปeญญาคนรุEนเกEา เพื่อพัฒนาชุมชนอยEางยังยืน 

115,590  

กิจกรรมที่ 3 ค3นหาปราชญ.ชุมชนองค.ความรู3ภูมิ

ปeญญาด3านการเกษตรกรรมอยEางยังยืน 

73,290  

กิจกรรมที ่ 4 พัฒนาแหลEงเร ียนรู3 เก ี ่ยวกับทุน

วัฒนธรรม ด3านการเกษตรกรรมชุมชน 

93,690  

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ สมาร.ทฟาร.ม 

เมอร. 

63,290  

กิจกรรมที่ 6 การคิดต3นทุนและการพัฒนาสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ.การทEองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 

106,640  

5 โครงการสEงเสริมเพื่อยกระดับการ
ผลิตสินค3าเกษตรและอาหารมุEงสูE

ม า ต ร ฐ า น เ ก ษ ต ร อ ิ น ท ร ี ย.   
(โครงการรEวม 1) 

1. เพื ่อยกระดับการปลูกข3าว ผัก 
และสมุนไพรมุEงสูEมาตรฐานเกษตร

อินทรีย.ในด3านผลิต การเก็บเกี ่ยว 
และการจัดการผลผลิต 

2. เพื่อการพัฒนาการผลิตเห็ดและ
การแปรรูปเห็ดสำหรับ
ผู3ประกอบการ 

กิจกรรมที่ 1 สEงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร 3างความเข ็มแข ็งเกษตรกรผู 3ปล ูกข 3าวตาม

หลักการมาตรฐานข3าวอินทรีย. 

200,000  หมูEที่ 4 ตำบลห3วย
กรด  

หมูEที่ 14 ตำบล
แพรกศรีราชา  

อำเภอสรรคบุรี  

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 2 สEงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและ

สร3างความเข็มแข็งเกษตรกรผู3ปลูกสมุนไพรตาม
หลักการมาตรฐานสมุนไพรอินทรีย. 

200,000  หมูEที่ 5 ตำบลโพงาม 

หมูEที่ 5 และ 10 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
3. เพื่อยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว.ใน

เขตจังหวัดชัยนาท 

ตำบลเที่ยงแท3 

อำเภอสรรคบุรี  

กิจกรรมที่ 3 สEงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและ

สร 3างความเข ็มแข ็งเกษตรกรผ ู 3ปล ูกผ ักตาม
หลักการมาตรฐานเกษตรอินทรีย. 

200,000  หมูEที่ 4 ตำบลห3วย

กรด  
หมูEที่ 14 ตำบล

แพรกศรีราชา  
อำเภอสรรคบุรี  

ก ิจกรรมท ี ่  4  พ ัฒนากระบวนการผล ิตเห็ด
เศรษฐกิจครบวงจร“การผลิตและการแปรรูปเห็ด
เศรษฐกิจ” 

200,000  หมูEที่ 4 และ 9 ตำบล
ห 3 วยกรด  อำ เภอ
สรรคบ ุ ร ี  จั งหวั ด

ชัยนาท 
ชุมชนหลัง วค.จันทร

เกษม กรุงเทพฯ 

กิจกรรมที่ 5 อบรมการผลิตและการจัดการสัตว.ใน

ฟาร.ม 

59,940  หมูEที่ 2 3 4 และ 5  

ตำบลห3วยกรด
พัฒนา  
อำเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท 
 

กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงการผลิตและการจัดการสัตว.
ในฟาร.ม 

90,060  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
6 โค ร งการยกระด ั บมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ.ชุมชนท3องถิ่นเพื่อขยาย
ตลาดภ ูม ิป eญญาด 3วยหล ักการ

มาตรฐานการผล ิตท ี ่ ด ี (GMP) 
(โครงการรEวม 2) 

1. เพ ื ่อพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ .ช ุมชน 

(OTOP) ในตำบลห3วยกรด จังหวัด
ช ัยนาทให 3ม ีความเข 3มแข ็งทาง

เศรษฐกิจ 
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข E งข ันของส ินค 3 า เกษตรและ
ผลิตภัณฑ.ชุมชน (OTOP) 
3. เพื ่อยกระดับผลิตภัณฑ.ชุมชน 

(OTOP) ส ู Eมาตรฐานการผล ิตที่
ปลอดภัย 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ.สินค3าชุมชน 

(OTOP) จากข3าว 

200,000  หม ู E  4 ตำบลห 3วย

กรด อำเภอสรรคบุรี  

คณะเกษตรและ

ชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ.สินค3าชุมชน 

(OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ.ตาลโตนดสุขภาพ 

150,000  ศูนย.การเรียนรู3

เศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ.

ตาลโตนดบ3านห3วย
กรด ตำบลห3วยกรด 
อำเภอสรรคบุรี (หมูE 

4 5 และ 9 ต.ห3วย 
กรด อำเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท) 

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาตEอยอดผลิตภัณฑ.สินค3า

ชุมชน (OTOP)ประเภทผลิตภัณฑ.สมุนไพร 

150,000  หมูE 4 ตำบลห3วย

กรด อำเภอสรรคบุรี 
และตำบล 
ดงคอน อำเภอสรรค

บุรี จังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ 4 การถEายทอดความรู 3และการดูแล

ระบบการขายสินค3าออนไลน.สำหรับผลิตภัณฑ.
สินค3าชุมชน (OTOP) 

50,000  มรภ.จันทรเกษม  

กร ุ ง เทพมหานคร 
และศูนย.การศึกษา

มหาวิทยาลัยราช 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
ภ ั ฏ จ ั น ท ร เ ก ษ ม -

ชัยนาท 

7 โ ค ร งการยกระด ั บมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ.ชุมชนท3องถิ่นเพื่อขยาย
ตลาดภูมิปeญญา (โครงการรEวม 2) 

การพัฒนาตEอยอดผลิตภัณฑ.สินค3า
ชุมชน ไม3กวาดเกษียณสุข ต.วัง
หมัน อ.วัดสิงห.  

จ.ชัยนาท 

1  เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ

ผลิตภัณฑ.ชุมชนให3ได3มาตรฐานที่
สูงขึ้น 

 2. เพื่อสEงเสริมชEองทางการตลาด
ในการจำหนEายผลิตภัณฑ.ชุมชนทั้ง
ในประเทศและตEางประเทศ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาตEอยอดผลิตภัณฑ.สินค3า

ชุมชน ไม3กวาดเกษียณสุข ต.วังหมัน อ.วัดสิงห.  
จ.ชัยนาท 

150,000  หมูEที่ 5  

ตำบลวังหมัน  
อ.วัดสิงห.  

จ.ชัยนาท 

คณะมนุษยศาสตร.

และสังคมศาสตร. 

8 โครงการยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ.ชุมชนผนวก University 
as a Marketplace 

1. เพื่อออกแบบหรือพัฒนารูปแบบ

ของบรรจุภัณฑ.ของสินค3าผลิตภัณฑ.
ชุมชน OTOP ประเภทสบูEสมุนไพร

ให3เปMนเอกลักษณ.ของชุมชน 
2. เพื่อออกแบบหรือพัฒนารูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ.ของสินค3าผลิตภัณฑ.

ชุมชน OTOP ประเภทสบูEสมุนไพร
ให3มีต3นทุนลดลง และมีราคาสูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 1 ออกแบบสร3างบรรจุภัณฑ.ผลิตภัณฑ.

ประเภทสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท 

150,000  หมู Eท ี ่  3 ตำบลเนิน

ขาม  
อำเภอเนินขาม  

จังหวัดชัยนาท 

คณะวิทยาศาสตร. 

9 โครงการสEงเสริมการจำหนEาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ.ชุมชน

1. เพื่อสEงเสริมการจำหนEายผลผลิต
การเกษตรและผลิตภัณฑ.  สินค3า

ชุมชนของจังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที ่ 1 สEงเสริมการจำหนEายผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ.ชุมชนจังหวัดชัยนาท (CRU Market 

Place) 

28,360  หม ู E ท ี ่  1 6  ต ำบล
แพรกศรีราชา และ 

หม ู E  9  ตำบลห 3วย

ศูนย.การศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
จังหวัดชัยนาท (CRU Market 

Place) 

2. เพื ่อประชาสัมพันธ.เผยแพรEผลผลิต

การเกษตรละผลิตภัณฑ. ส ินค 3าช ุมชน
จังหวัดชัยนาทให3เปMนที่รู3จัก 

กรด อำเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท 

ภัฏจันทรเกษม – 

ชัยนาท 

ด\านสังคม 
10 โครงการส Eงเสร ิมส ุขภาวะและ

สิ่งแวดล3อมที่ดีเพื่อชุมชน 

1. เพื ่ออบรมให3ความรู3ด3านระบบ

สุขภาพชุมชน แกEประชาชน ใน
ชุมชนเสนานิคม 1 

2. เพื่ออบรมให3ประชาชนในชุมชน
สามารถออกกำลังกายที่ถูกวิธี และ
ด ูแลส ุขภาพของตนเองได 3อย Eาง

เหมาสมกับชEวงวัย 
3. เพ ื ่อให3ความรู3ด3านท ักษะการ

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส.ประชาชน
ในชุมชนเสนานิคม 1 
4. เพ ื ่ อ ให3 ป ระชาชน ในช ุ มชน

สามารถจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส.ที่
ถูกต3อง 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด3านการออกกำลัง

กายและการสEงเสริมสุขภาพ 

150,000  ชุมชนเสนานิคม 1 

เขตจตุจักร 

คณะวิทยาศาสตร. 

ก ิจกรรมที ่ 2 อบรมเชิงปฏิบัต ิการด3านทักษะ 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส.ในชุมชนเสนานิคม 
1 

150,000  ชุมชนเสนานิคม 1 

เขตจตุจักร 

11 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
โดยใช3วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาท3องถิ่น 

1.เพื ่อให3ความรู3แกEผู3 เข3ารEวมด3าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปeญญา 

กิจกรรมที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใช3
วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท3องถิ่น 

“งามวิถีไทย ณ วังวิทย.” 

200,000  ชุมชนหลัง-ว.ค.
จันทรเกษม 

คณะวิทยาศาสตร. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
ท3องถิ่น เพื่อเสริมสร3างคุณคEาและ

จิตสำนึกรักษ.ท3องถิ่น 
2.เพ ื ่อสEงเสร ิมให3น ักศ ึกษาได3นำ

ความรู3จากการเรียนการสอนมาใช3
ในการจ ัดก ิจกรรมด3านการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

แขวงจ ันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพ 

12 โครงการเสริมสร3างการเรียนรู 3 สูE 
ชุมชนเปMนสุข 

1. เพื่อให3ผู3เข3ารEวมอบรมมีรEางกาย
แข็งแรง สุขกาย สุขใจ มีความรู3ใน

เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. เพ ื ่อให3คนในช ุมชนเก ิดความ

สามัคคีกัน และสามารถนำความรู3ที่
ได3รับไปใช3ประโยชน.ได3 

3. เพื ่อให3ผู3เข3าอบรมมีความรู3ด3าน
การสื ่อสารออนไลน.สำหรับสร3าง
และขยายโอกาสทางธุรกิจสำหรับ

ผู3ขายสินค3ารายใหมEในชุมชนเมือง 
4. เพื ่อให3ผู3เข3าอบรมมีความรู3ด3าน

การออกแบบบรรจุภ ัณฑ.สำหรับ 
สร3างและขยายโอกาสทางธ ุรกิจ

กิจกรรมที ่ 1 เสริมสร3างทักษะการเรียนรู3การ
สื่อสารออนไลน.การบรรจุภัณฑ.สำหรับผู3ขายสินค3า

รายใหมEในชุมชนเมือง 

50,000  ชุมชนเสนานิคม 2 
เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 

คณะว ิ ท ย าก า ร
จัดการ 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
สำหรับผู3ขายสินค3ารายใหมEในชุมชน

เมือง 

13 โครงการสEงเสริมคุณภาพชีวิตผู3สูงวัย

ในชุมชนเมือง 

 กิจกรรมที่ 1 การสEงเสริมคุณภาพชีวิตผู3สูงวัยใน

ชุมชนเมือง 

30,000  แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

คณะศึกษาศาสตร. 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการสEงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผู3สูงวัยในชุมชนเมือง 

20,000  

14 โครงการ Human plus มนุษย.เพิ่ม

สุข ดนตรีเพื่อชุมชน 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนรอบ

ข3างมหาวิทยาลัย 
2. เพื ่อพัฒนาทักษะผู3ต3องขังด3าน
ดนตร ี  ให 3 ใ ช 3 เ วลาว E า ง ให 3 เปM น

ประโยชน. 
3. เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในด3าน

ดนตร ี

กิจกรมที่ 1 อบรมดนตรีสาหรับเยาวชนชุมชนหลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

50,000  มูลนิธิเด็กอEอน 

ในสลัมในพระ
อุปถัมภ.สมเด็จพระ
เจ3าพี่นางเธอ เจ3าฟâา

กัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราช

นครินทร. 

คณะมนุษยศาสตร.

และสังคมศาสตร. 

กิจกรมที่ 2 พัฒนาผู3ต3องขังด3วยดนตรีเพื่อคืนคนดี

ให3สังคม 

150,000  ฑ ัณทสถานบ ําบัด

พิเศษกลาง เรือนจํา
กลางคลองเปรม 

กิจกรมที่ 3 ต3นกล3าดนตรีจันทรเกษม 50,000  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
15 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการภาษา 

ASEN เพื่อการสื่อสาร ระดับต3น 

1 .  เพ ื ่ อฝ ê กอบรมบ ุคคลท ั ่ ว ไป 

พนักงาน และเจ3าหน3าที่ ที่มีความ
สนใจเรียนรู3ภาษาขแมร.และภาษา

เม ียนมาเพ ื ่ อส ื ่ อสารตลอดจน
ผู3ประกอบการ ที่สนใจด3านการค3า

และการลงทุน ให3สามารถใช3ภาษาข
แมร.และภาษาเมียนมาได3อยEางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสร3างเครือขEายความรEวมมือ
ระหวEางชาวไทยและกัมพูชา ชาว

ไทยและพมEา เพื ่อประโยชน.ด3าน
การติดตEอสื่อสาร ความรEวมมือและ
ความชEวยเหลือในอนาคต 

3.เพื่อเตรียมความพร3อมให3ผู3เข3ารับ
การอบรมได 3มองเห ็นล ู Eทางและ

โอกาสในด3านการค3าและการลงทุน
ตลอดจนการติดตEอสื่อสารที่จะเปMน

ประโยชน. สามารถนําไปใช3ได3ใน
สถานการณ.จริง 
 

กิจกรมที่ 1 อบรมเชิงปฎิบัติการภาษาขแมร.เพื่อ

การสื่อสาร ระดับต3น สำหรับบุคคลทั่วไป รุEน 17 

50,000  คณะมนุษยศาสตร.ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

คณะมนุษยศาสตร.

และสังคมศาสตร. 

กิจกรมที่ 2 อบรมเชิงปฎิบัติการภาษาขแมร.เพื่อ
การสื่อสาร ระดับต3น สำหรับบุคคลทั่วไป รุEน 18 

50,000  คณะมนุษยศาสตร.ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

กิจกรมที่ 3 อบรมเชิงปฎิบัติการภาษาเมียนมา เพื่อ

การสื่อสาร ระดับต3น สำหรับบุคคลทั่วไป รุEน 6 

50,000  คณะมนุษยศาสตร.ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

กิจกรมที่ 4 อบรมเชิงปฎิบัติการภาษาเมียนมา เพื่อ

การสื่อสาร ระดับต3น สำหรับบุคคลทั่วไป รุEน 7 

50,000  คณะมนุษยศาสตร.ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
16 โครงการแพทย.จีนบริการวิชาการ

เพื่อสังคม 

1. เพื ่อให3บุคลากรและนักศึกษา

วิทยาลัยฯ นำความรู3ความสามารถ
บูรณาการบริการวิชาการแกEสังคม 

2. เพื่อให3ประชาชนในชุมชน สังคม 
ได3รับการพัฒนาด3านสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. เพื่อบริการวิชาการความรู3ในการ
ด ูแลส ุขภาพแก Eประชาชน ให3

สามารถนำไปใช3ดูแลสุขภาพของ
ตนเองได3 

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการวิจัยสูEชุมชน 50,000  เขตจตุจักร 

ชุมชนพหลโยธิน 32 
และชุมชนเคหะสถาน

เจริญชัย 
เขตลาดพร3าว 

ชุมชนเฟรนชิฟ ชุมชน
เลิศอุบล 4 ชุมชนพุE
โพธิ์กลาง และชุมชน

อมรพันธ. 9 
เขตดอนเมือง 

ช ุมชนท ัดชาว ิลลEา 
และชุมชนเจษฎา 1 

วิทยาลัยการแพทย.

ทางเลือก กิจกรรมที่ 1 แพทย.จีนบริการวิชาการเพื่อสังคม 150,000  

กิจกรรมที่ 2 แพทย.จีนรวมใจภักดิ์จิตอาสาเพื่อ

ประชาพ3นโรค 

80,000  

กิจกรรมที่ 3 สวยใสสุขภาพดีด3วยวิถีแพทย.จีน 20,000  

17 โครงการติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 
ประจำปíงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื ่อกำหนดพื้นที ่เปâาหมายโดย
ภาพรวมในการดำเน ินโครงการ
ยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื ่อการพัฒนาท3องถิ ่น ประจำปí
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อกำหนดพื้นที่เปâาหมายใน
การพัฒนาท3องถิ่น 

12,600  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

งานบริการ
วิชาการ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสEงเสริมและ

พัฒนางานบริการวิชาการ 

21,600  

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให3เกิดแผน

บริการวิชาการ ระดับคณะ/หนEวยงาน 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
2. เพื่อค3นหาปeญหา อุปสรรคในการ

ดำเน ินโครงการเพ ื ่อให 3สามารถ
ตอบสนองต Eอช ุมชนและพ ัฒนา

คุณภาพชีว ิตให3ก ับชุมชนให3เกิด
ความยั่งยืนตEอไป 

3. สร3างและพัฒนาความรEวมมือกับ
หนEวยงานภายนอกในการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินโครงการ

ตามพ ันธก ิจและศ ักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

ก ิจกรรมที ่  4 ต ิดตาม ประเม ินผลการดำเนิน

โครงการยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท3องถิ่น   

42,800  

18 โครงการพัฒนาฐานข3อมูลชุมชน
ท3องถิ ่นในพื ้นที ่ร ับผ ิดชอบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจำปíงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 .  เ พ ื ่ อ ส ำ ร วจท ุ นท า งส ั ง คม 
ศักยภาพ สภาพปeญหา และความ

ต3องการของชุมชนในพื้นที่ริมคลอง
เป รมประช าก รและ ร ิ ม คลอ ง
ลาดพร3าว 

2. เพื ่อจ ัดเก ็บข3อมูลและพัฒนา
ฐานข3อมูลท3องถิ ่นจังหวัดชัยนาท

เป Mนฐานข 3อม ูลท ี ่จะนำไปส ู Eการ
พัฒนาระบบคลังข3อมูลตEอไป 

กิจกรรมที ่ 1 สำรวจปeญหาความต3องการของ
ชุมชนเพื่อบริการวิชาการในพื้นที่ริมคลองเปรม

ประชากร และริมคลองลาดพร3าว 

120,000  1. ช ุมชนร ิมคลอง
เปรมประชากร เขต

จตุจักร 
2. ช ุมชนร ิมคลอง
ล า ด พ ร 3 า ว  เ ข ต

ลาดพร3าว 

งานบริการ
วิชาการ 

กิจกรรมที ่ 2 พัฒนาฐานข3อมูลท3องถิ ่นจังหวัด

ชัยนาท 

170,000  จังหวัดชัยนาท 



85 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
19 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ตามศาสตร.คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตาม

ศาสตร.คณะวิทยาการจัดการ ใน
รูปแบบหลักสูตรปกติ และออนไลน. 

2. เพื ่อถEายทอดองค.ความรู 3และ
ประสบการณ.ให3กับชุมชน หรือผู3ที่

ส น ใ จ  Up-skill/Re-skill ใ น เ ข ต
จตุจักร เขตลาดพร3าว และชุมชน
บ3านเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

3. เพ ื ่อบ ูรณาการความร Eวมมือ
ระหวEางพันธมิตรทางวิชาการของ

คณะวิทยาการจัดการ ในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นหรืองานบริการ
วิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข3อง 

ก ิจกรรมที่  1  หล ักส ูตรระยะส ั ้นด 3านธ ุรกิจ

ร3านอาหารมืออาชีพ 

62,000  เขตจตุจักร  

เขตลาดพร3าว  
กรุงเทพฯ  

และพื้นที่เนินขาม  
จ.ชัยนาท 

คณะว ิ ท ย าก า ร

จัดการ 

กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรระยะสั ้นออนไลน.ตาม

ศาสตร.คณะวิทยาการจัดการ  
 

113,000  

20 โครงการศูนย.ความเปMนเลิศทาง 
ศาสนพิธีและความเปMนไทย 

1. เพื่อให3ผู3เข3ารEวมโครงการมี
ความรู3ทางศาสนพิธีและความเปMน

ไทย 
2. เพื่อให3ผู3เข3ารEวมโครงการมี

แนวทางในการนำความรู3ทางศาสน
พิธีและความเปMนไทยไปใช3ในชีวิต 
ประจำวัน 

กิจกรรมที่ 1 เสวนาวิชาการมาตรฐานศาสนพิธี
ด3วยพลังบวร 

500,000  1. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

 2. โรงเรียน (วัด
เสมียนนาร,ี วัดเทวสุ

นทร, วัดลาดพร3าว, 
วัดลาดปลาเค3า, วัด
สระไม3แดง, เสนา

สำนักศ ิลปะและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการมาตรฐานความเปMน
ไทยด3วยพลังบวร 

 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางศา
สนพิธ ี

 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการความเปMนไทย  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
  นิคม, ลาดปลาเค3า

พิทยาคม และ สตรี
วิทยา 2)  

 3. ศาสนสถาน (วัด
เสมียนนารี พระ

อารามหลวง, วัดเท
วสุนทร, วัด
ลาดพร3าว, วัดลาด

ปลาเค3า, วัดสิริ
กมาลาวาส, วัด

สาครสุEน, วัดสระ
ไม3แดง) 

กิจกรรมที่ 5 การประกวดแขEงขันด3านศาสนพิธี 
 

 

กิจกรรมที่ 6 การประกวดแขEงขันด3านความเปMน
ไทย 

 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเผยแพรEผลการแขEงขัน
ด3านศาสนพิธีและความเปMนไทย 

 

21 โครงการศูนย.การทอดองค.ความรู3
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ ื ่อเป MนแหลEงเร ียนร ู 3 เกษตร
ทฤษฏีใหมEและเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำรขิองชุมชนและ
ท3องถิ่น  
 2 .  เพ ื ่ อสน ับสน ุนให 3น ัก เร ียน 
นักศึกษาและเกษตรกรในท3องถิ่น
นำองค.ความรู3ปรับใช3  
 

กิจกรรมที่ 1. แหลEงการเรียนรู3เศรษฐกิจพอเพียง 389,290  หมูEที ่7 และ 8 
ตำบลแพรกศรีราชา 
อำเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท 

ศูนย.การศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม – 

ชัยนาท 

กิจกรรมที่ 2 การเสวนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู 3การ
ปลูกข3าวขาวเจïกชัยนาท 

17,150  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
22 โครงการอบรมการใช3งานโซเชียล

เน ็ ต เ ว ิ ร . คแก E ว ิ ส าหก ิ จช ุ มชน 
ผู 3ประกอบการ และเกษตรกรใน

พื้นที่จังหวัดชัยนาท  

1. เพื่อให3ความรู3ในการใช3งาน และ

ความปลอดภัยของการใช3โซเชียล
เน ็ต เว ิ ร . ค  แก E ว ิ สาหก ิ จช ุมชน 

ผ ู 3ประกอบการและเกษตรกรใน

พื้นที่บริการ จังหวัดชัยนาท 

2. เพ ื ่อเพ ิ ่มช Eองทางการสื ่อสาร
ให3กับวิสาหกิจชุมชน ผู3ประกอบการ

และเกษตรกรในพ ื ้ นท ี ่ บร ิการ 
จ ั งหว ัดช ัยนาทสามารถใช 3 งาน

โซเชียลเน็ตเว ิร .คจำหนEายสินค3า

ทางการเกษตรได3 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช3งานโซเชียลเน็ตเวิร.คแกE

วิสาหกิจชุมชน ผู3ประกอบการ และเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดชัยนาท 

37,000  หมูEที ่7 และ 8 

ตำบลแพรกศรีราชา 
อำเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท 

ศ ูนย . ก ารศ ึ กษา

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม – 

ชัยนาท 

ด\านสิ่งแวดล\อม 
23 โครงการอนุรักษ.และพัฒนาแมEน้ำ 

คู คลองแหEงชาต ิ
1. เพื ่อสร3างจิตสำนึกที ่ดีด3านการ
ดูแล แก3ไข รักษาสิ่งแวดล3อมอยEาง
ยั่งยืนแกEชุมชน 2 ฝeóงคลองแสนแสบ 

เขตมีนบุรี,เขตหนองจอก และเขต
คลองสามวา 

2. เพื่อสร3างการเรียนรู3และถ3ายทอด
ความรู3เรื่อง การดำเนินชีวิตอยEางมี

คุณภาพในสภาพสิ่งแวดล3อมที่มี

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร3อมงานวันอนุรักษ.
แมEน้ำ คู คลองแหEงชาต ิ

2,100 
 

 มัสยิดกมาลุลอิสลาม 
แขวงทรายกองดินใต3 
เ ข ตคลอ งส ามว า 

กรุงเทพมหานคร 

คณะว ิ ท ย าก า ร
จัดการ 

กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ.และพัฒนาแมEน้ำ คู คลอง

แหEงชาต ิ

97,900  มัสยิดกมาลุลอิสลาม 

แขวงทรายกองดินใต3 
เ ข ตคลอ งส ามว า 

กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
คุณภาพตามชุมชนริม 2 ฝeóงคลอง

แสนแสบ เขตมีนบุรี เขตหนองจอก 
และเขตคลองสามวา 

ด\านการศึกษา 
24 โครงการการเสริมสร3างศักยภาพ

การทำผลงานวิชาการของศึกษานิเทศก.
ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 

1. เพื่อเสริมสร3างศักยภาพในการทำ

ผลงานทางว ิชาการของศึกษานิเทศก. 
ในการขอเล ื ่ อนว ิทยฐานะเปMน

ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
2. เพื่อเปMนการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพแกEชุมชนและสังคม 

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร3างศักยภาพการทำผลงาน

วิชาการของศึกษานิเทศก.ชำนาญการพิเศษ รุEนที่ 1 
ครั้งที่ 1 

50,000  คณะศึกษาศาสตร. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

คณะศึกษาศาสตร. 

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร3างศักยภาพการทำผลงาน
วิชาการของศึกษานิเทศก.ชำนาญการพิเศษ รุEนที่ 2 
ครั้งที่ 1 

50,000  คณะศึกษาศาสตร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร3างศักยภาพการทำผลงาน
วิชาการของศึกษานิเทศก.เชี่ยวชาญ รุEนที่ 1 ครั้งที่ 1 

50,000  คณะศึกษาศาสตร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร3างศักยภาพการทำผลงาน

วิชาการของศึกษานิเทศก.เชี่ยวชาญ รุEนที่ 2 ครั้งที่ 1 

50,000  คณะศึกษาศาสตร. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

25 โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ 
"นาฏศิลปôสร3างสรรค." 

1. เพื่อให3ครูมีความรู3และทักษะการ
สร3างสรรค.นาฏศิลปôที ่หลากหลาย
รูปแบบ 

ก ิจกรมท ี ่  1 โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ 
"นาฏศิลปôสร3างสรรค." 

200,000  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

คณะมนุษยศาสตร.
และสังคมศาสตร. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
2. เพื่อให3ครูสามารถนําความรู3ไป

ถEายทอดแกEเด็กและชุมชนได3อยEาง
มั่นใจและภาคภูมิใจ 

3. เพื่อเปMนแนวทางให3ครูสามารถ
ตEอยอดสร3างสรรค.นาฏศิลปôและ

สามารถบูรณาการความรู3ได3อยEาง 
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนใน
แตEละพื ้นที ่ เกิดประโยชน.แกEเด็ก

นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชน
อยEางเต็มศักยภาพ 

26 โครงการบริการวิชาการสู Eช ุมชน 
4.0 

 

1 .  เพ ื ่ ออบรมให3ความรู3 แกE ครู  
อาจารย. และผู3สนใจในการสร3างสื่อ

การสอนโดยใช3โปรแกรมสำเร็จรูป 
2. เพื่ออบรมครูให3มีความรู3ด3านการ
พัฒนาสมรรณนะผู3เรียนได3 

ตรงตามความต3องการอาชีพแหEง 
อนาคต 

3. เพื ่ออบรมให3ความรู3ด3านอาชีพ
ทางเล ือกและตEอยอดอาชีพ แกE

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื ่อการจัดการเรียนรู3คณิตศาสตร.โดยใช3

โปรแกรมสำเร็จรูป 

50,000  1. ร.ร. เทพลีลา  
2. ร.ร. วัดลาดปลา

เค3า  
3. ร.ร. จันทร.หุEน
บำเพ็ญ 

คณะวิทยาศาสตร. 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะผู3เรียนด3านการศึกษาตEอและอาชีพแหEง

อนาคต 

150,000  ศูนย.การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  
เขตลาดพร3าว 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
เยาวชนในตำบลบ3านเชี ่ยน และ

เยาวชนเขตจตุจักร 
4. เ พ ื ่ อ อ บ ร ม ใ ห3 ค ว า ม รู3 ด3 า น

กระบวนการสร3างและตEอยอดอาชีพ
แกEเยาวชนโดยใช3ส ื ่อเทคโนโลยี

ให3แกEเยาวชนตำบลบ3านเชี่ยน และ
เยาวชนเขตจตุจักร 
5. เพื่ออบรมครูให3มีสมรรถนะของ

ครูย ุคใหมEด3านวิทยาศาสตร.และ
เทคโนโลยี พร3อมตEอการจัดการ

เรียนรู3ในศตวรรษที่ 21 
2. เพ ื ่ออบรมเตร ียมความพร3อม
ผู3เรียน ให3มีประสบการณ.และทักษะ

สำคัญที่จำเปMนตEอการเรียนรู3ตลอด
ชีวิต 

ก ิจกรรมท ี ่  3  อบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตให3
เยาวชน 

150,000  ศูนย.การศึกษานอก

ระบบและการศึกษา
ตามอ ั ธยาศ ัย เขต

หลักสี่ 

ก ิจกรรมที ่  4 การพัฒนาทักษะด3านว ิขาการ

คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีในยุค 4.0 

150,000  1. ร.ร.เตรียม

อุดมศึกษาน3อมเกล3า  
2. ร.ร.สุเหรEาบ3าน
ดอน  

3. ร.ร.เซนต.โยเซฟ
คอนเวนต.   

4. ร.ร.มัธยมบ3าน
บางกะปö  

5. ร.ร.หอวัง  
6. ร.ร.บางกอก
วิทยา (มูลนิธิ)  

7. ร.ร.ราชนันทา
จารย. สามเสน

วิทยาลัย 2 
8. ร.ร.สารวิทยา  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
9. ร.ร.เตรียม

อุดมศึกษา
พัฒนาการ 

10. ร.ร.วิมุตยาราม
พิทยากร  

 

27 โครงการยกระด ับการจ ัดการ
เรียนรู3เพื่อพัฒนาเครือขEายโรงเรียน

ขนาดเล็ก (โครงการรEวมที่ 3) 
การพัฒนาการเรียนรู3ด3านการอEาน

ออกเขียนได3ภาษาไทยของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในอำเภอวัด

สิงห. จังหวัดชัยนาท 

1. เพื่อชุดสื่อสEงเสริมการอEานออก
เขียนได3ที ่สEงผลให3ผู 3เรียนสามารถ

อEานออกเขียนได3อยEางมีประสิทธิผล 
2. เพื ่อการพัฒนาการเรียนรู 3ด3าน

การอEานออกเขียนได3ภาษาไทยของ
น ักเร ียนระด ับประถมศ ึกษาใน

โรงเรียนเขตพื ้นที ่ อำเภอวัดสิงห. 
จังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ 1.อบรมแมEไกEต3นแบบเพื่อพัฒนาการ
อEานออกเขียนได3 

37,000  13 โรงเรียน อำเภอ
ว ั ด ส ิ ง ห .  จ ั ง ห วั ด

ชัยนาท 
1. โรงเรียนบ3านทุEง

กว3าง  
2. โรงเรียนวัดบEอแรE 

(วิจิตรราษฎร.บำรุง)  
3. โรงเรียนวัดหนอง
จิก  

4 .  โ ร ง เ ร ี ยนบ 3 าน
หนองขุEนมิตรภาพที่ 

136  
5 .  โรงเร ียนว ัดวั ง
หมัน  

คณะมนุษยศาสตร.
และสังคมศาสตร. 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู3ด3านการอEาน
ออกเข ียนได 3ภาษาไทยของน ัก เร ี ยนระดับ

ประถมศึกษาใน อำเภอวัดสิงห. จังหวัดชัยนาท 

363,000   
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
6. โรงเรียนสำราญ

ราษฎร.บำรุง  
7. โรงเรียนวัดดอน

ตาล  
8. โรงเรียนวัดโคก

สุก  
9. โรงเรียนบ3านทEา
ข3ามวังน้ำ  

10. วัดหนองน3อย  
11. โรงเรียนอนุบาล

วัดสิงห.  
12. โรงเรียนวัดดอน
ตูมกมลาวาส  

1 3 .  โ ร ง เ ร ี ย น วั ด
คลองบุญ 

28 โครงการยกระด ับการจ ัดการ
เรียนรู3เพื่อพัฒนาเครือขEายโรงเรียน

ขนาดเล็ก (โครงการรEวมที่ 3) 

1. เพื ่อให3ความรู 3และความเข3าใจ
กฎหมายเกี่ยวสื่อออนไลน. เกมและ

พนันออนไลน. แกEเด็กและเยาวชน
ในท3องถิ่นจังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ 1 สำรวจปeญหาหรือความสนใจ
เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายสำคัญ 

300,000  โรงเร ียนอำเภอวัด
สิงห. จังหวัดชัยนาท 

คณะมนุษยศาสตร.
และสังคมศาสตร. 

กิจกรรมที่  2   
1. ประชาสัมพันธ.โครงการ 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
สร 3 างภ ูม ิค ุ 3 มก ันทางกฎหมาย

เกี่ยวกับสื่อ เกมและพนันออนไลน.
สูEเยาวชนชัยนาท 

2. เพื ่อให3เพิ ่มทักษะและเพิ ่มพูน

ภูมิคุ3มกันให3เด็กและเยาวชนอยูEใน
สังคมยุคดิจิทัลได3อยEางมีความสุข

และยั่งยืนแกEเด็กและเยาวชน 
ในท3องถิ่นจังหวัดชัยนาท 

2. จัดอบรมความรู 3เชิงปฏิบัติการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับสื่อออนไลน. เกมและพนันออนไลน. 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการอบรมสัมมนา

โครงการ 

   

29 โครงการบริการวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร. 

1 .  เพ ื ่อพ ัฒนาความร ู 3ทางด 3าน
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพื ่อการศึกษา
สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่จตุจักร 

ลาดพร3าวและโรงเรียนในเครือขEาย
ความร E วมม ือทางว ิชาการของ

กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อประเมินผลการใช3นวัตกรรม

การเรียนรู3ด3วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสำหรับนักเรียนในเขต
พื้นที่จตุจักร ลาดพร3าวและโรงเรียน

ในเคร ือข E ายความร E วมม ือทาง
วิชาการของกรุงเทพมหานคร  

3 .  เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ  แ ล ะ
ประเมินผล 3 R (Reading Writing 
Arithmetic) การอ Eาน การเข ียน 

ก ิจกรรมที ่  1 อบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการผลการใช3
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู3โดยการใช3เทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลเพื ่อการศึกษาในการจัดการเร ียนร ู 3 ใน

โรงเรียน 

200,000  1.โรงเรียนวัด
ลาดพร3าว  
2. โรงเรียนบ3าน

ลาดพร3าว  
3. โรงเรียนเทพ

วิทยา  
4.โรงเรียนเสนานิคม  

5.โรงเรียนผลลี
รุEงเรือง 
 

คณะศึกษาศาสตร. 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ 

3R (Reading Writing Arithmetic) 

250,000  

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนากรอบแนวคิดการเติบโต

เพื่อเสริมสร3างคุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค. 
ให3แกEนักเรียนในเขตลาดพร3าวและจตุจักร 

200,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงคR 
ของโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่เปZาหมาย ผู\รับผิดชอบ 
โครงการ 

ที่ได\รับจัดสรร แหล^งทุนอื่น 
และการคิดเลขสำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา เขตพื ้นท ี ่จต ุจ ักร 
ลาดพร3าว อำเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท และโรงเรียนในเครือขEาย 
ความร E วมม ือทางว ิชาการของ

กรุงเทพมหานคร  
4. เพื่อเสริมสร3างความรู3ความเข3าใจ
ในเรื ่อง กรอบแนวคิดการเติบโต

เพื่อเสริมสร3างคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค. 

5. เพื ่อพัฒนากิจกรรมตามกรอบ
แนวคิดเพื่อเสริมสร3างคุณลักษณะ
คนไทยที ่พ ึงประสงค . เพ ื ่อนำมา

พัฒนาผู3เรียน 

30 กิจกรรมเครือขEายมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ ด3านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

   ระดมทุน

คEาลงทะเบียน
เข3ารEวมอบรม 

 สำนักประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


