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คำนำ  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได8จัดทำแผนเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชน ประจำปFงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือเปPนการสQงเสริมการดำเนินงานตามตัวบQงช้ีตามเกณฑAการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และให8สอดคล8องกับ

วิสัยทัศนA พันธกิจ ปรัชญา ปณิธานของแผนกลยุทธAมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ท่ีมุQงเน8นการสร8างความสัมพันธAกับชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ท8องถ่ินตามยุทธศาสตรAมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท8องถ่ิน ระยะ 20 ปF (พ.ศ. 2560 – 2579) ได8แกQ 

ด8านเศรษฐกิจ ด8านสังคม ด8านส่ิงแวดล8อม ด8านการศึกษา รวมถึงด8านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8อง 

 แผนเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชน ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด8วย บทนำ ข8อมูล

ท่ัวไป ความสอดคล8องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ รายละเอียดโครงการและกิจกรรม 

การติดตามและประเมินผล รูปแบบของกระบวนการเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชนของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษมมุQงเน8นให8 เกิดการมีสQวนรQวมกับชุมชนเปjาหมายในการวางแผน การจัดกิจกรรม  

การประเมินผลการพัฒนา ซ่ึงประกอบด8วยกระบวนการดังตQอไปน้ี 

 1) การมีสQวนรQวมกับชุมชนในการศึกษาความต8องการในการพัฒนา การวางแผน การกำหนดทิศทาง 

ในการดำเนินกิจกรรมรQวมกันระหวQางมหาวิทยาลัยและชุมชนเปjาหมาย (Shared Vision) 

 2) การมีสQวนรQวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปjาหมาย และการมีสQวนรQวมกับชุมชน 

ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปjาหมาย (Synergy) 

 3) การมีสQวนรQวมกับชุมชนในการถอดบทเรียน หรือสรุปองคAความรู8ท่ีได8จากการกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนท่ีเปjาหมาย และการมีสQวนรQวมกับชุมชนในการผลักดันผู8นำชุมชนหรือองคAกร เพ่ือให8เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ี

เปjาหมายอยQางตQอเน่ือง (School-Based Activities) 
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โดยมีวัตถุประสงคA ดังน้ี  

1. เพ่ือสQงเสริม กำกับติดตาม การดำเนินโครงการบริการวิชาการ และโครงการนอกเหนือจาก

โครงการบริการวิชาการท่ีดำเนินรQวมกับชุมชนของคณะ/หนQวยงาน ตามระบบการเสริมสร8างความสัมพันธAกับ

ชุมชนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (3S) 

2. เพ่ือสQงเสริม สนับสนุนให8ชุมชนเปjาหมายมีการพัฒนาตนเองอยQางตQอเน่ือง เพ่ือกQอให8เกิดชุมชนท่ี

เข8มแข็ง และเปPนต8นแบบในการพ่ึงพาตนเองอยQางย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเปPนอยQางย่ิงวQาแผนเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชน  

ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับน้ี จะเปPนแนวทางการดำเนินงาน 

ด8านการเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชนของมหาวิทยาลัยสูQการปฏิบัติเพ่ือให8บรรลุเปjาหมายตามท่ีกำหนด

ตQอไป 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสQงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  



[ค] 

 

สารบัญ 
 หน$า 

คำนำ [ก] 

สารบัญ [ค] 

บทสรุปผู8บริหาร [จ] 

ส'วนท่ี 1 บทนำ 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 วัตถุประสงคA 1 

 1.3 กระบวนการจัดทำแผน 1 

 1.4 ประโยชนAท่ีคาดวQาจะได8รับ 4 

ส'วนท่ี 2 ข$อมูลท่ัวไป 5 

 2.1 ข8อมูลเชิงยุทธศาสตรA (ปรัชญา วิสัยทัศนA ฯ) 5 

 2.2 ประวัติความเปPนมา 17 

 2.3 ทำเนียบผู8บริหาร 21 

 2.4 ท่ีต้ัง และแผนท่ีมหาวิทยาลัย 22 

 2.5 โครงสร8างองคAกร 24 

 2.6 โครงสร8างการบริหารงาน 25 

ส'วนท่ี 3 ความสอดคล$องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ 26 

 3.1 แผนระดับท่ี 3 26 

      3.1.1 แผนการศึกษาแหQงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 26 

       3.1.2 แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปF (พ.ศ. 2561-2580)     29 

      3.1.3 แผนยุทธศาสตรAมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท8องถ่ิน ระยะ 20 ปF 37 

 3.2 ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตรAชาติ แผนท่ีเก่ียวข8องกับแผนบริการวิชาการ 48 

ส'วนท่ี 4 สาระสำคัญของแผนบริการวิชาการ 49 

 4.1 สรุปสาระสำคัญของแผนบริการวิชาการ 49 

 4.2 สรุปโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตรA 52 

 4.3 สรุปโครงการและงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส 53 

 4.4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ  54 

 

 

สารบัญ (ต'อ) 



[ง] 

 

  หน$า 

ส'วนท่ี 5 การขับเคล่ือนแผนสู'การปฏิบัติ 55 
 5.1 ระบบและกลไกการขับเคล่ือนแผนสูQการปฏิบัติ 55 

 5.2 วัตถุประสงคAของการติดตามและประเมินผล 55 

 5.3 เปjาหมายตัวช้ีวัดตามหนQวยงานท่ีรับผิดชอบ 56 

 5.4 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 56 

ภาคผนวก  57 

 ก. คำส่ังแตQงต้ังคณะกรรมการสQงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ  58 

 ข. รายละเอียดคำอธิบายตัวช้ีวัด 59 

 ค. รายละเอียดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ ยุทธศาสตรAท่ี 1 การพัฒนา

ท8องถ่ินประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 

75 

  



[จ] 

 

บทสรุปผู*บริหาร 

  

 มหาวิทยาลัยได8จัดทำแผนเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชน ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยแผนเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชน มีวัตถุประสงคA ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคQาเปjาหมายของ

วัตถุประสงคA จำนวน 4 ตัวช้ีวัด มีโครงการท่ีสอดคล8องกับแผนเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชน จำนวนท้ังส้ิน 

38 โครงการ จำแนกเปPนโครงการบริการวิชาการ จำนวน 28 โครงการ และโครงการนอกเหนือจากโครงการ

บริการวิชาการท่ีดำเนินรQวมกับชุมชน จำนวน 10 โครงการ  

 โครงการ (บริการวิชาการ) ท่ีดำเนินการตQอเน่ือง 3 ปFข้ึนไป จำนวน 12 โครงการ โดยมีวัตถุประสงคA

ของแผน ดังน้ี 

1. เพ่ือสQงเสริม กำกับติดตาม การดำเนินโครงการบริการวิชาการ และโครงการนอกเหนือจาก

โครงการบริการวิชาการท่ีดำเนินรQวมกับชุมชนของคณะ/หนQวยงาน ตามระบบการเสริมสร8างความสัมพันธAกับ

ชุมชนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (3S) 

2. เพ่ือสQงเสริม สนับสนุนให8ชุมชนเปjาหมายมีการพัฒนาตนเองอยQางตQอเน่ือง เพ่ือกQอให8เกิดชุมชนท่ี

เข8มแข็ง และเปPนต8นแบบในการพ่ึงพาตนเองอยQางย่ังยืน 

 โครงการท่ีระบุในแผนเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชน ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนQวยงาน

ท่ีรับผิดชอบจะได8นำไปปฏิบัติเพ่ือให8บรรลุตามวัตถุประสงคAและตัวช้ีวัดแผนงานตQอไป  มหาวิทยาลัยได8กำหนด

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของวัตถุประสงคA จำนวน 4 ตัวช้ีวัด  ดังตQอไปน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร8อยละของโครงการท่ีมีการดำเนินงานตามระบบเสริมสร8างความสัมพันธAกับชุมชน (3S) 

คQาเปjาหมาย ร8อยละ 80 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร8อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชน หรือหนQวยงานในพ้ืนท่ีมีสQวนรQวม 

เพ่ือแก8ป�ญหา/ลดป�ญหา/สQงเสริมการเรียนรู8ของชุมชน สังคม คQาเปjาหมาย ร8อยละ 60 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร8อยละชุมชนเปjาหมายท่ีได8รับการพัฒนาอยQางตQอเน่ืองตามแผนเสริมสร8างความสัมพันธA

กับชุมชน คQาเปjาหมาย ร8อยละ 20 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสำเร็จในการสร8างความสัมพันธAกับชุมชนในพ้ืนท่ีเปjาหมาย คQาเปjาหมาย ระดับ 4 

โดยมีพ้ืนท่ีเปjาหมายในการดำเนินโครงการ ดังน้ี 

1. จังหวัดชัยนาท 

 1.1 โครงการบริการวิชาการ มีพ้ืนท่ีเปjาหมายในการดำเนินโครงการ ดังน้ี 

                (1) อำเภอสรรคบุรี คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะเกษตรและชีวภาพ พ้ืนท่ีเปjาหมาย ได8แกQ 

ตำบลแพรกศรีราชา (หมูQท่ี 7 หมูQท่ี 8 และหมูQท่ี 14) ตำบลห8วยกรด (หมูQท่ี 2 หมูQท่ี 3 หมูQท่ี 4 หมูท่ี 5 และหมูQท่ี 

9) ตำบลโพงาม (หมูQท่ี 5) และตำบลเท่ียงแท8 (หมูQท่ี 5 และหมูQท่ี10) ศูนยAการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม – ชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา (หมูQท่ี 7 หมูQท่ี 8 และหมูQท่ี 16) และตำบลห8วยกรด (หมูQท่ี 9) 



[ฉ] 

 

 (2) อำเภอหันคา คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตรA พ้ืนท่ีเปjาหมาย ได8แกQ ตำบลสาม

งQามทQาโบสถA (หมูQท่ี 1) และตำบลบ8านเช่ียน (หมูQท่ี 3) 

 (3) อำเภอเนินขาม คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ พ้ืนท่ีเปjาหมาย ได8แกQ ตำบล

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

14 หมูQท่ี 15 และหมูQท่ี 16) 

  (4) อำเภอวัดสิงหA คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA พ้ืนท่ีเปjาหมาย 

ได8แกQ ตำบลวังหมัน (หมูQท่ี 5) และโรงเรียนในพ้ืนท่ีอำเภอวัดสิงหA จำนวน 13 โรงเรียน ได8แกQ  

1)โรงเรียนบ8านทุQงกว8าง 2)โรงเรียนวัดบQอแรQ (วิจิตรราษฎรAบำรุง) 3)โรงเรียนวัดหนองจิก 4)โรงเรียนบ8าน

หนองขุQนมิตรภาพท่ี 136 5)โรงเรียนวัดวังหมัน 6)โรงเรียนสำราญราษฎรAบำรุง 7)โรงเรียนวัดดอนตาล 8)

โรงเรียนวัดโคกสุก 9)โรงเรียนบ8านทQาข8ามวังน้ำ 10)วัดหนองน8อย 11)โรงเรียนอนุบาลวัดสิงหA 12)โรงเรียนวัด

ดอนตูมกมลาวาส และ13)โรงเรียนวัดคลองบุญ 

 

 1.2 โครงการท่ีดำเนินการรQวมกับชุมชน (นอกเหนือโครงการบริการวิชาการ) พ้ืนท่ีเปjาหมาย

ในการดำเนิน  

 (1) อำเภอสรรคบุรี ประกอบด8วย ตำบลแพรกศรีราชา  

 (2) อำเภอหันคา ประกอบด8วย ตำบลบ8านเช่ียน (หมูQท่ี 1 หมูท่ี 3 หมูQท่ี 5 และหมูQท่ี 6) 

 (3) อำเภอเนินขาม ประกอบด8วย ตำบลเนินขาม 

 (4) อำเภอสรรพยา ประกอบด8วย ตำบลสรรพยา 

   

2. กรุงเทพมหานคร  

 2.1 โครงการบริการวิชาการ พ้ืนท่ีเปjาหมายในการดำเนินโครงการ ดังน้ี 

  (1) เขตจตุจักร คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ (ชุมชนเสนานิคม2) คณะ

วิทยาศาสตรA (ชุมชนเสนานิคม 1 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม) คณะศึกษาศาสตรA (โรงเรียนบ8านลาดพร8าว 

และโรงเรียนเสนานิคม) คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA (มูลนิธิเด็กอQอนในสลัมในพระอุปถัมภAสมเด็จพระ

เจ8าพ่ีนางเธอ เจ8าฟjากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรAและฑัณทสถานบําบัดพิเศษกลาง เรือนจํา

กลางคลองเปรม) วิทยาลัยการแพทยAทางเลือก (ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนเคหะสถานเจริญชัย) สำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม (โรงเรียน ได8แกQ โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนวัดเสมียนนารี และโรงเรียนวัดเทวสุนทร 

ศาสนสถาน ได8แกQ วัดเสมียนนารี และวัดเทวสุนทร) และงานบริการวิชาการ (ชุมชนริมคลองเปรมประชากร) 

  (2) เขตลาดพร8าว คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะศึกษาศาสตรA (โรงเรียนวัดลาดพร8าว และ

โรงเรียนเทพวิทยา) วิทยาลัยการแพทยAทางเลือก (ชุมชนเฟรนชิฟ ชุมชนเลิศอุบล 4 ชุมชนพุQมโพธ์ิกลาง และ

ชุมชนอมรพันธA 9) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (โรงเรียน ได8แกQ โรงเรียนวัดลาดพร8าว โรงเรียนวัดลาดปลาเค8า 



[ช] 

 

โรงเรียนลาดปลาเค8าพิทยาคม และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ศาสนสถาน ได8แกQ วัดลาดพร8าว วัดลาดปลาเค8า วัด

สิริกมลาวาส และวัดสาครสุQน) และงานบริการวิชาการ (ชุมชนริมคลองลาดพร8าว) 

  (3) เขตคลองสามวา (มัสยิดกมาลุลอิสลาม) คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ 

  (4) เขตบางกะป� (โรงเรียนเทพลีลา) เขตห8วยขวาง (โรงเรียนจันทรAหุQนบำเพ็ญ) คณะท่ี

รับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตรA 

  (5) เขตหนองจอก (โรงเรียนผลลีรุQงเรือง) คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะศึกษาศาสตรA 

  (6) เขตดอนเมือง (ชุมชนทัดชาวิลลQา และชุมชนเจษฎา 1) หนQวยงานท่ีรับผิดชอบคือ คณะ

วิทยาลัยการแพทยAทางเลือก 

 

  2.2 โครงการท่ีดำเนินการรQวมกับชุมชน (นอกเหนือโครงการบริการวิชาการ) พ้ืนท่ีเปjาหมาย

ในการดำเนินโครงการ  

  (1) เขตจตุจักร ประกอบด8วย ชุมชนริมคลองเปรมประชากร ( 1) ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร  

2) ชุมชนหน8าวัดเทวสุนทร 3) ชุมชนประชารQวมใจ 1 4) ชุมชนประชารQวมใจ 2 และ5) ชุมชนหลังวัดเสมียน

นารี) 

  (2) เขตลาดพร8าว ประกอบด8วย ชุมชนริมคลองลาดพร8าว ( 1)ชุมชนวัดบางบัว 2) ชุมชน

พหลโยธิน 46 3) ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตรA 4) ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 5) ชุมชนวังหิน6) ชุมชน

พหลโยธิน 32 7) ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทรเกษม 8) ชุมชนหลังโรงเจ 9) ชุมชนริมคลองลาดพร8าวภาวนา 

และ 10) ชุมชนหลังตลาด) 
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ส"วนท่ี 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห4 งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ี แก> ไขเพ่ิ มเติ ม (ฉบั บท่ี  2) พ.ศ. 2545 
ได> กำหนดมาตรฐานการศึ กษาและการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาไว> ในหมวด 6 ดั งน้ี  มาตรา 47 
ให>สถานศึกษาทุกแห4งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปWนส4วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต>องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต4างๆ 
สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได>จัดทำแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน ประจำป̀
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือเปWนการส4งเสริมการดำเนินงานตามตัวบ4งช้ีตาม
เกณฑ_การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และให>
สอดคล>องกับวิสัยทัศน_ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธานของแผนกลยุทธ_ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 
– 2565  และแผนกลยุทธ_สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 – 2565 โดย
ต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ข้ึนในการจัดทำแผนดังกล4าว โดยโครงการและกิจกรรมภายในแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_
กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 มุ4งเน>นการให>บริการในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย ได>แก4 จังหวัดชัยนาทและกรุงเทพฯ ท่ีมุ4งเน>นการสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท>องถ่ินตามยุทธศาสตร_มหาวิทยาลัยราภัฏเพ่ือการพัฒนาท>องถ่ิน ได>แก4 ด>านเศรษฐกิจ 
ด>านสังคม ด>านส่ิงแวดล>อม ด>านการศึกษา รวมถึงด>านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข>อง ซ่ึงให>ความสำคัญการมีส4วนร4วมของ
ผู>เก่ียวข>องเพ่ือนำไปสู4การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต4อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค>ของแผน 

1. เพ่ือส4งเสริม กำกับติดตาม การดำเนินโครงการบริการวิชาการ และโครงการนอกเหนือจาก

โครงการบริการวิชาการท่ีดำเนินร4วมกับชุมชนของคณะ/หน4วยงาน ตามระบบการเสริมสร>างความสัมพันธ_กับ

ชุมชนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (3S) 

2. เพ่ือส4งเสริม สนับสนุนให>ชุมชนเปlาหมายมีการพัฒนาตนเองอย4างต4อเน่ือง เพ่ือก4อให>เกิดชุมชนท่ี

เข>มแข็ง และเปWนต>นแบบในการพ่ึงพาตนเองอย4างย่ังยืน 

 

1.3 กระบวนการจัดทำแผนเสริมสรFางความสัมพันธ>กับชุมชน 

 แผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ได>ผ4านกระบวนการมีส4วนร4วมของคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ท่ีมีความรู>ความสามารถและมีความเก่ียวข>องกับแผนดังกล4าว  

โดยผ4านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร4วมกันระดมความคิดเห็น ให>ข>อเสนอแนะท่ีเปWนประโยชน_ ร4วมกับการ

วิเคราะห_และสังเคราะห_ข>อมูลโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข>อง เพ่ือนำมาใช>เปWนข>อมูลประกอบการจัดทำแผน

ดังกล4าว 
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 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทำแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชนอย4างเปWนระบบ ต้ังแต4การ

กำหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดทำแผนและการติดตามและประเมินผล  โดยมีเกณฑ_การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 วิสัยทัศน_ พันธกิจ ปรัชญา 

ปณิธานของแผนกลยุทธ_มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนกลยุทธ_สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 เปWนกรอบในการจัดทำแผนโดยมุ4งเน>นให>

หน4วยงานและบุคลากรท่ีมีส4วนเก่ียวข>องได>มีส4วนร4วมในกระบวนการจัดทำเพ่ือนำไปสู4การปฏิบัติในทิศทาง

เดียวกัน  โดยกระบวนการดังกล4าวสามารถสรุปได>ดังน้ี 

1. แต4งต้ังคณะกรรมการส4งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. รวบรวม วิเคราะห_ และสังเคราะห_โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข>องกับแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_

กับชุมชน ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยโครงการและกิจกรรมจะต>อง

สอดคล>องและตรงกับโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำป̀

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ประชุมคณะกรรมการส4งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม กำหนดวัตถุประสงค_ 

ตัวช้ีวัด ค4าเปlาหมาย และหน4วยงานท่ีรับผิดชอบร4วมกัน 

4. เสนอแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม (ร4าง 1) ต4อคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พิจารณาให>ความเห็นชอบ  

5. คณะทำงานปรับปรุงข>อมูลตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมเสนอและจัดทำแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2565 ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร4าง 2)   

6. เสนอแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม  (ร4าง 2) ต4อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให>ความเห็นชอบ  

7. คณะทำงานปรับปรุงข>อมูลตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเสนอและ

จัดทำแผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

(ฉบับสมบูรณ_)   

8. จัดทำและเผยแพร4แผนเสริมสร>างความสัมพันธ_กับชุมชน ประจำป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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แผนภาพกระบวนการจัดทำแผนเสริมสรFางความสัมพันธ>กับชุมชน ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอคณะกรรมการ 

พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ประชุมคณะกรรมการสBงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 

เสนอคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เผยแพรBแผนเสริมสรIางความสัมพันธKกับชุมชน ปLงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  

จัดทำแผนเสริมสรIางความสัมพันธKกับชุมชน ปLงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (รBาง 1) เสนอคณะกรรมการฯ 

แตBงตัง้คณะกรรมการสBงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 

จัดทำแผนปรับปรุงขIอมูลแผนเสริมสรIางความสัมพันธKกับชุมชน 

ปLงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (รBาง 2) เสนอคณะกรรมการฯ 

ไมBเห็นชอบ 

ไมBเห็นชอบ 



4 

 

1.4 ประโยชน>ท่ีคาดว"าจะไดFรับ 

1. มีระบบและกลไกในการสร>างให>ชุมชนมีวิสัยทัศน_และเปlาหมายการพัฒนา รวมถึงแนวทางการ

พัฒนาร4วมกันในการสร>างสภาพแวดล>อมท่ีเอ้ือต4อการเรียนรู>และพัฒนาชุมชนอย4างย่ังยืน 

2. เกิดความร4วมมือในการทำงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลและทรัพยากรท่ีมีอยู4ในชุมชนร4วมกัน 

ระหว4างมหาวิทยาลัย ชุมชน และภาคีเครือข4าย 
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ส"วนที่ 2  
ข+อมูลทั่วไป 

 

2.1 ข&อมูลเชิงยุทธศาสตร8 

ปรัชญา  (Philosophy) 

“ความรู)ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา” 

 

วิสัยทัศน8  (Vision) 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปCนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณL มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และ             เปCนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคLความรู)สูPนวัตกรรมในการพัฒนาท)องถ่ิน เพ่ือสร)าง

ความม่ันคงให)กับประเทศ” 

 

พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให)มีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปCนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ต)องการของผู)ใช)บัณฑิต 

2. วิจัยสร)างองคLความรู)และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได)มาตรฐานเปCนท่ียอมรับ มุPงเน)นการบูรณา

การเพ่ือนำไปใช)ประโยชนLได)อยPางเปCนรูปธรรม 

3. พัฒนาท)องถ่ินตามศักยภาพ สภาพป\ญหาและความต)องการท่ีแท)จริงของชุมชนโดยการถPายทอด

องคLความรู) เทคโนโลยี และน)อมนำแนวพระราชดำริสูPการปฏิบัติ 

4. สร)างเครือขPายความรPวมมือกับทุกภาคสPวนเพ่ือการพัฒนาท)องถ่ิน และเสริมสร)างความเข)มแข็ง

ของผู)นำชุมชนให)มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนLตPอสPวนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยPางมีประสิทธิภาพด)วยหลักธรรมาภิบาล พร)อม

รองรับบริบทการเปล่ียนแปลง 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

วัตถุประสงคLเพ่ือ 1) เปCนเปjาหมายรPวมท่ีทุกภาคสPวนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรPวมกันผลักดันอยPาง

ตPอเน่ือง 2) เปCนกรอบ         ในการจัดทำแผนระยะส้ันและระยะกลางได)อยPางเหมาะสม และ 3) เปCน

แนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช)ทรัพยากร ประกอบด)วย 4 ยุทธศาสตรL 36 ตัวช้ีวัด และ 

17 กลยุทธL โดยมีรายละเอียด ท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8 เปcาประสงค8 ตัวช้ีวัด และค[าเปcาหมาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 1 การพัฒนาท&องถ่ิน 

 เปjาหมายเพ่ือให)มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนำองคLความรู)ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูPการ

ปฏิบัติให)ชุมชนท)องถ่ินเกิดการพัฒนาอยPางย่ังยืนโดยเน)น ด)านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และส่ิงแวดล)อม 

เปcาประสงค8  

1. ท)องถ่ิน ชุมชน มีอาชีพ มีรายได)  

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

3. ท)องถ่ิน ชุมชน มีคุณภาพส่ิงแวดล)อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยูPดีมีสุข มีทุนทาง

วัฒนธรรม 

4. โรงเรียนในท)องถ่ินได)รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคL              ท้ัง 4 ประการ 

 

ตัวช้ีวัด 

1.1 จำนวนฐานข)อมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพป\ญหา และความต)องการท่ีแท)จริง

ของชุมชน) เพ่ือใช)ในการวิเคราะหL ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพของ 

มหาวิทยาลัย 

1.2 จำนวนหมูPบ)าน/โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเปCนผลจากการวางแผนพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ี 

1.3 จำนวนภาคีเครือขPายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ดำเนินโครงการพัฒนาท)องถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 

1.4 จำนวนผู)เข)ารPวมโครงการท่ีเก่ียวกับการน)อมนำพระราโชบายด)านการศึกษา เพ่ือเสริมสร)าง

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคLท้ัง 4 ประการ สูPการปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 

1.5 อัตราการอPานออกเขียนได) ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 

1.6 ร)อยละของหมูPบ)านท่ีมีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 

1.7  อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได)ครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
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1.8  จำนวนแหลPงเรียนรู)ด)านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป\ญญาท)องถ่ิน เพ่ือเสริมสร)างคุณคPาและ

จิตสำนึกรักษLท)องถ่ิน 

 

กลยุทธ8 

1. สร)างและพัฒนาความรPวมมือกับผู)วPาราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และดำเนิน

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเปjาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

รวมถึงระยะเวลา (Timeline) ในการดำเนินการทุกข้ันตอนอยPางเปCนรูปธรรม (ระยะส้ัน ระยะ

กลาง และ ระยะยาว) ท้ังน้ีต)องได)รับความเห็นชอบจากผู)วPาราชการจังหวัดด)วย 

2. บูรณาการความรPวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให)บรรลุตามเปjาหมายอยPางมีนัยสำคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารยLกับการพัฒนาท)องถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

 เปjาหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข)าสูPวิชาชีพสามารถจัดการเรียนรู)

ท่ีตอบสนองตPอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล)องตามสภาพแวดล)อมบริบทพ้ืนท่ี 

เปcาประสงค8  

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณLและสมรรถนะเปCนเลิศ เปCนท่ีต)องการ

ของ  ผู)ใช)บัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณLด)วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถใน

การถPายทอด/บPมเพาะให)ศิษยLแตPละชPวงวัย มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคL 4 ประการ 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ีเข)าสูPวิชาชีพได)รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ               

การเปล่ียนแปลง 

 

ตัวช้ีวัด 

2.1 จำนวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรL/ศึกษาศาสตรLและกระบวนการผลิตครู เพ่ือให)บัณฑิต

ครู            ของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณL สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร)อม

ด)วยคุณลักษณะ              ท่ีพึงประสงคLตามพระราโชบายด)านการศึกษาและคุณลักษณะครู

ศตวรรษท่ี 21 

2.2 ร)อยละครูของครูท่ีมีประสบการณLสอนในโรงเรียนตPอปvการศึกษา 

2.3 ร)อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยท่ีสอบบรรจุผPานเกณฑLของหนPวยงานตPางๆ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปv 
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กลยุทธ8 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรL/ศึกษาศาสตรL และกระบวนการผลิตให)มีสมรรถนะเปCนเลิศ                    

เปCนท่ียอมรับด)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) มีพ้ืนฐานชีวิต

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

4.  จัดทำแผนการดำเนินงานตามข)อ 1 – 3 โดยกำหนดเปjาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ                

รวมถึงข้ันตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และ               

ระยะยาว เพ่ือให)สามารถบรรลุเปjาหมายได)อยPางเปCนรูปธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปjาหมายเพ่ือให)บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู)มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 รู)จักคิดวิเคราะหLรัก

การเรียนรู)มีสํานึกความเปCนพลเมือง มีความสามารถในการปรับตัว สามารถส่ือสารและทำงานกับผู)อ่ืนได)

อยPางมีประสิทธิภาพ 

เปcาประสงค8 

1. มหาวิทยาลัยมีความเปCนเลิศในการสร)างความม่ันคงให)กับประเทศด)วยการบูรณาการองคLความรู)             

สูPนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

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

และคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคL 4 ประการพร)อมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

3. อาจารยLและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปCนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปCนท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 

3.1 จำนวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให)ทันสมัยและหลักสูตรใหมPในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนอง

ตPอการพัฒนาท)องถ่ินและสอดคล)องกับการพัฒนาประเทศ 

3.2 จำนวนผลงานของนักศึกษา/อาจารยL ท่ีได)รับการตีพิมพLเผยแพรPหรือได)รับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติ 

3.3 ร)อยละของนักศึกษาท่ีได)รับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวข)องกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 

3.4 ระดับความสามารถด)านการใช)ภาษาอังกฤษของผู)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทPามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

3.5 อัตราการได)งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิลำเนา และนอกภูมิลำเนา

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปv 
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3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู)ใช)บัณฑิต 

กลยุทธ8 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให)ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมPในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนอง           

การพัฒนาท)องถ่ินและสอดคล)องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู)สอนให)เปCนมืออาชีพ 

3. พัฒนาห)องปฏิบัติการ/อุปกรณLการเรียนรู)เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู)ให)บูรณาการกับการทำงาน และเสริมสร)างทักษะและจิตสำนึก         

ในการพัฒนาท)องถ่ิน 

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

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต)อง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง

เข)มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเปCนพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดทำแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อยPาง

เปCนรูปธรรมโดยกำหนดเปjาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและข้ันตอนการ

ดำเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอยPางชัดเจน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 เปjาหมายเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให)เปCนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

เปcาประสงค8  

1. มหาวิทยาลัยได)รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด)านการเปCนสถาบันการศึกษาเพ่ือ

ท)องถ่ิน              ท่ีสร)างความม่ันคงให)กับประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลPองตัว มุPงเน)นการสร)างธรรมาภิบาล                 

ความพร)อมและความสามารถปรับตัวอยPางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ

มหาวิทยาลัยในกำกับของของรัฐ 

3. มหาวิทยาลัยเปCนองคLกรสมัยใหมP มีการขับเคล่ือนโดยใช)เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน (SMART 

CRU) 

 

ตัวช้ีวัด 

4.1 จำนวนอาจารยLและนักศึกษา ศิษยLเกPา ท่ีได)รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.2 อัตราสPวนจำนวนผลงานวิจัยและองคLความรู)ตPางๆ ท่ีเปCนทรัพยLสินทางป\ญญาตPอจำนวนผลงาน

ดังกลPาวท่ีถูกนำไปใช)ประโยชนLอยPางเปCนรูปธรรม 

4.3 จำนวนฐานข)อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย                

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. สPงเสริมบุคลากรท่ีเปCนคนดีและคนเกPงให)พัฒนาและแสดงออกถึงความรู) ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท)องถ่ินอยPางเต็มท่ี 

2. เพ่ิมบทบาทการเปCนมหาวิทยาลัยเพ่ือท)องถ่ินโดยให)ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการพัฒนาท)องถ่ิน และการสร)างผลประโยชนLจากทรัพยLสินทางป\ญญา 

3. สร)างเครือขPายความรPวมมือกับองคLกรภายในและตPางประเทศเพ่ือเสริมสร)างประสิทธิผลตาม

วิสัยทัศนLและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู)ให)ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคLกรสูPการเปCน SMART CRU ด)วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข)อมูลสารสนเทศท่ีมี

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[าเปcาหมายของแผนเสริมสร&างความสัมพันธ8กับชุมชน  

ตามวัตถุประสงคLของแผนเสริมสร)างความสัมพันธLกับชุมชน ประจำปvงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม สามารถกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จและคPาเปjาหมายได) จำนวน 4 ตัวช้ีวัด ดังตPอไปน้ี 

   

 

วัตถุประสงค8ของแผน 

 

ตัวช้ีวัด เปcาหมาย หน[วยนับ 

1. เพ่ือสPงเสริม กำกับติดตาม การดำเนิน

โครงการบริการวิชาการ และโครงการ

นอกเหนือจากโครงการบริการวิชาการท่ี

ดำเนินรPวมกับชุมชนของคณะ/หนPวยงาน 

ตามระบบการเสริมสร)างความสัมพันธLกับ

ชุมชนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (3S) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร)อยละของโครงการท่ีมีการ

ดำเนินงานตามระบบเสริมสร)าง

ความสัมพันธLกับชุมชน (3S) 

80 ร)อยละ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร)อยละของจำนวนโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชน หรือ

หนPวยงานในพ้ืนท่ีมีสPวนรPวมเพ่ือแก)ป\ญหา/

ลดป\ญหา/สPงเสริมการเรียนรู)ของชุมชน 

สังคม 

60 ร)อยละ 

2. เพ่ือสPงเสริม สนับสนุนให)ชุมชน

เปjาหมายมีการพัฒนาตนเองอยPาง

ตPอเน่ือง เพ่ือกPอให)เกิดชุมชนท่ีเข)มแข็ง 

และเปCนต)นแบบในการพ่ึงพาตนเองอยPาง

ย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร)อยละชุมชนเปjาหมายท่ีได)รับ

การพัฒนาอยPางตPอเน่ืองตามแผน

เสริมสร)างความสัมพันธLกับชุมชน 

20 ร)อยละ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสำเร็จในการสร)าง

ความสัมพันธLกับชุมชนในพ้ืนท่ีเปjาหมาย 

4 ระดับ 

 

แนวทางการปรับปรุงแผนเสริมสร&างความสัมพันธ8กับชุมชน ประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข&อเสนอแนะ (ปoงบประมาณ 2564) แนวทางการปรับปรุง 

ควรจัดทำแผนตามรูปแบบองคLประกอบของแผนกล

ยุทธLตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

แผนเสริมสร)างความสัมพันธLกับชุมชน ประจำปv

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการในรูปแบบของ

องคLประกอบของแผนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ควรเพ่ิมข)อมูลช่ือชุมชนตามระบบการเสริมสร)าง

ความสัมพันธLกับชุมชนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(3S) (สอดคล)องกับวัตถุประสงคLท่ี 1) และควรกำหนด

ชุมชนเปjาหมายให)ชัดเจน 

ในปv 2565 ดำเนินการระบุข)อมูลชุมชนตามระบบ

เสริมสร)างความสัมพันธLกับชุมชน (3S) ซ่ึงสอดคล)อง

กับวัตถุประสงคLข)อท่ี 1 ของแผน  

     หมายเหตุ : เน่ืองจากข)อมูลชุมชนในการดำเนิน

โครงการยังมีรายงานไมPครบ งานบริการวิชาการ โดย

คณะกรรมการสPงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

จะมีการจัดประชุมทบทวนแผน และพ้ืนท่ีเปjาหมาย

การดำเนินโครงการพัฒนาท)องถ่ิน 
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ข&อเสนอแนะ (ปoงบประมาณ 2564) แนวทางการปรับปรุง 

ควรทบทวนตัวช้ีวัดท่ี 3 ตัวช้ีวัดท่ี 3  ร)อยละชุมชนเปjาหมายท่ีได)รับการพัฒนา

อยPางตPอเน่ืองตามแผนเสริมสร)างความสัมพันธLกับ 

ชุมชน 

ในปv 2565 น้ี ดำเนินการแสดงรายละเอียดข)อมูล

จำนวนชุมชนเปjาหมายท่ีได)รับการพัฒนาอยPางตPอเน่ือง

ตามแผนเสริมสร)างความสัมพันธLกับชุมชน โดยแสดง

พร)อมกับข)อมูลปvท่ีผPานมา และแสดงรายละเอียด

ข)อมูลจำนวนชุมชนเปjาหมายท้ังหมดตามแผน 

     หมายเหตุ : เน่ืองจากข)อมูลพ้ืนท่ีเปjาหมายในการ

ดำเนินโครงการยังมีรายงานไมPครบ งานบริการ

วิชาการ โดยคณะกรรมการสPงเสริมและพัฒนางาน

บริการวิชาการ จะมีการจัดประชุมทบทวนแผน และ

พ้ืนท่ีเปjาหมายการดำเนินโครงการพัฒนาท)องถ่ิน 
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ผังเช่ือมโยงยุทธศาสตร4แผนเสริมสร8างความสัมพันธ4กับชุมชน 
 

วิสัยทัศน) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป8นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ) มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ 
เป8นสถาบันหลักที่บูรณาการองค)ความรูIสูJนวัตกรรมในการพัฒนาทIองถิ่น เพื่อสรIางความมั่นคงใหIกับประเทศ 

     
ประเด็น

ยุทธศาสตร) 
ยุทธศาสตร)ที่ 1  

การพัฒนาทIองถิ่น 
ยุทธศาสตร)ที่ 2  

การผลิตและพัฒนาคร ู
ยุทธศาสตร)ที่ 3  

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร)ที่ 4 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     

เปVาประสงค) 1. ท%องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได%  

2. ท%องถิ่น  ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม 

สามารถเสริมสร%างคุณค?าและจิตสำนึก

รักษIท%องถิ่น 

3. ท%องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล%อม

และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

อยู?ดีมีสุข มีทุนทางวัฒนธรรม 

4. โรงเรียนในท%องถิ่นได%รับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทย           

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคIทั้ง 4ประการ 

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

จันทรเกษมมีอัตลักษณIและสมรรถนะ

เปYนเลิศเปYนที่ต%องการของผู%ใช%บัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

จันทรเกษมสมบูรณIด%วยคุณลักษณะ 4 

ประการ และมีความสามารถในการ

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

มีคุณ ลักษณ ะคนไทยที่ พึ งประสงคI             

4 ประการ 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

จั น ท ร เก ษ ม ที่ เข% า สู? วิ ช า ชี พ ได% รั บ           

ก า ร เส ริ ม ส ม ร ร ถ น ะ เพื่ อ ร อ ง รั บ              

การเปลี่ยนแปลง 

1. มหาวิทยาลัยมีความเปYนเลิศในการสร%าง

ความมั่นคงให%กับประเทศด%วยการบูรณา

การองคIความรู%สู? นวัตกรรมเพื่ อการ

พัฒนาเชิงพื้นที ่

2. ยกระดับคุณ ภาพบัณ ฑิ ต ให% เปY นที่

ต%องการของผู%ใช%บัณฑิตด%วยอัตลักษณI

ด%านสมรรถนะและคุณลักษณะคนไทยที่           

พึ งประสงคI  4 ประการพร%อมรองรับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

3. อาจารยIและบุคลากรทางการศึกษา          

ทุกสาขาวิชาเปYนมืออาชีพ มีสมรรถนะ

เปYนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

1. มหาวิทยาลัยได%รับการยอมรับระดับชาติ

แ ล ะ น า น า ช า ติ ด% า น ก า ร เ ปY น

สถาบันการศึกษาเพื่อท%องถิ่นที่สร%าง 

ความมั่นคงให%กับประเทศ 

2. ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ที่                

มีประสิทธิภาพและคล?องตัว มุ? งเน%น         

การสร%างธรรมาภิ บ าลความพร%อม         

แ ล ะ ค ว าม ส าม า ร ถ ป รั บ ตั ว อ ย? า ง             

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ ป ระ สิ ท ธิ ผ ล           

กั บ ส ถ าน ะม ห าวิ ท ย าลั ย ใน ก ำกั บ            

ของของรัฐ 

3. มหาวิทยาลั ย เปY นองคI กรสมั ย ใหม?             

มีการขับเคลื่อนโดยใช%เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการบริหารงาน (SMART CRU) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตร)ที่ 1  
การพัฒนาทIองถิ่น 

ยุทธศาสตร)ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตร)ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร)ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนฐานข%อมูลของพื้นที่บริการ 

(ศักยภาพชุมชนสภาพปfญหา และความ

ต%องการที่แท%จริงของชุมชน) เพื่อใช%ใน

การวิเคราะหI ประเมินและวางแผนงาน

พัฒ นา เชิ งพื้ นที่ ต ามศั กยภาพของ 

มหาวิทยาลัย 

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

มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเปYนผล

จากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที ่

1.3  จ ำน วน ภ าคี เค รื อ ข? ายทั้ งภ าค รั ฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวม

มือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ

พัฒนาท%องถิ่นในพื้นที่บริการ 

1.4 จำนวนผู%เข%าร?วมโครงการที่ เกี่ยวกับ        

การน%อมนำพระราโชบายด%านการศึกษา 

เพื่อเสริมสร%างคุณลักษณะ คนไทยที่         

พึงประสงคIทั้ง 4 ประการ สู?การปฏิบัติ           

ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 

1.5 อัตราการอ?านออกเขียนได% ของจำนวน

ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย

ป ระถ ม ศึ ก ษ า ใน พื้ น ที่ บ ริ ก า รข อ ง

มหาวิทยาลัย 

1.6  ร%อ ยละของหมู? บ% านที่ มี ดั ชนี ชี้ วั ด

2.1 จำนวนการปรับปรุ งหลั กสู ต รครุ

ศาสตรI/ศึกษาศาสตรIและกระบวนการ

ผ ลิ ต ค รู  เพื่ อ ใ ห% บั ณ ฑิ ต ค รู ข อ ง

มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณI สมรรถนะและ

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร%อม

ด%วยคุณลักษณะ ที่ พึ งประสงคIตาม                

พ ระรา โชบ ายด% าน ก ารศึ กษ าและ

คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2.2 ร%อยละครูของครูที่มีประสบการณIสอน

ในโรงเรียนต?อปkการศึกษา 

2.3 ร% อ ย ล ะ ข อ งบั ณ ฑิ ต ค รู ที่ จ บ จ าก

มหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุผ?านเกณฑIของ

หน?วยงานต?างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ภายในเวลา 1 ปk 
 

3.1 จ ำน ว น ห ลั ก สู ต รที่ ถู ก ป รั บ ป รุ ง          

ให%ทันสมัยและหลักสูตรใหม?ในรูปแบบ

สหวิทยาการที่ตอบสนองต?อการพัฒนา

ท%องถิ่นและสอดคล%องกับการพัฒนา

ประเทศ 

3.2 จำนวนผลงานของนักศึกษา/อาจารยI             

ที่ ได%รับการตีพิมพIเผยแพร?หรือได%รับ

รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 ร% อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด% รั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ เกี่ ยวข%อง        

กับสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

3.4 ระดั บ ค วาม ส าม ารถด% าน ก าร ใช%

ภาษาอังกฤษของผู%สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR 

หรือเทียบเท?ามาตรฐานสากลอื่นๆ 

3.5 อัตราการได%งานทำ/ทำงานตรงสาขา/

ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา 

แ ล ะ น อ ก ภู มิ ล ำ เน า ข อ งบั ณ ฑิ ต

มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปk 

3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต

โดยสถานประกอบการผู%ใช%บัณฑิต 

4.1 จำนวนอาจารยIและนักศึกษา ศิษยIเก?า               

ที่ได%รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.2 อัตราส?วนจำนวนผลงานวิจัยและองคI

ความรู%ต? างๆ  ที่ เปY นทรัพยI สิ นทาง

ปfญญาต?อจำนวนผลงานดังกล?าวที่ถูก

นำไปใช%ประโยชนIอย?างเปYนรูปธรรม 

4.3 จำนวนฐานข%อมูลเพื่อบริหารจัดการ            

ในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท%องถิ่น 

4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและ              

ความโปร?งใสการบริหารงานภาครัฐ                    

อยู?ในระดับสูงหรือสูงมาก 

4.5 จำนวนเครือข? ายความร?วมมือกับ

องคIกรภายในและต?างประเทศ 

4.6  จ ำน วน ระบ บ บ ริห ารจั ด ก ารที่ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  แ ล ะ ป ระ สิ ท ธิ ผ ล          

อย?างน%อย 5 ระบบ 

4.7 ผลสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ

ของประชาชน/ผู% รับบริการที่ มี ต? อ

มหาวิทยาลัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตร)ที่ 1  
การพัฒนาทIองถิ่น 

ยุทธศาสตร)ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตร)ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร)ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 

1.7 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได%ครัวเรือน       

ในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1.8 จำนวนแหล?งเรียนรู%ด%านศิลปวัฒนธรรม 

ป ร ะ เพ ณี ภู มิ ปf ญ ญ าท% อ งถิ่ น  เพื่ อ

เสริมสร%างคุณ ค? าและจิตสำนึกรักษI

ท%องถิ่น 

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

ราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนา       

เชิ งพื้ นที่  และดำเนิ น โครงการตาม           

พันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย

โดยกำหนดเปsาหมายเชิงปริมาณและ

คุณภาพ รวมถึงระยะเวลา (Timeline) 

ในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย?างเปYน

รูปธรรม (ระยะสั้น  ระยะกลาง และ 

ระยะยาว) ทั้งนี้ต%องได%รับความเห็นชอบ

จากผู%ว?าราชการจังหวัดด%วย 

2. บูรณาการความร?วมมือในมหาวิทยาลัย

และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการ

ดำเนิน โครงการพัฒนาให%บรรลุตาม

1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต รI /

ศึกษาศาสตรI และกระบวนการผลิต ให%มี

สมรรถนะเปYนเลิศเปYนที่ยอมรับด%วยการ

จัดการเรียนรู%แบบบูรณาการกับโรงเรียน 

(School Integrated Learning) แ ล ะ

สอดคล%องกับความต%องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให%มีความเปYน           

มืออาชีพ 

3. บ? ม เพ า ะ นั ก ศึ ก ษ า ค รุ ศ า ส ต รI /

ศึ ก ษ าศ าส ต รI ให% มี ส ม ร รถ น ะ ต าม

มาตรฐานวิชาชีพพร%อมด%วยจิตวิญญาณ 

ความเปYนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 

คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต%อง 2) มี

พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข%มแข็ง 3) มีงานทำ

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให%ทันสมัยและ

พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให ม? ใน รูป แบ บ สห

วิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท%องถิ่น

และสอดคล%องกับแนวทาง การพัฒนา

ประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู%สอนให%เปYนมืออาชีพ 

3. พัฒนาห%องปฏิบัติการ/อุปกรณI การ

เรียนรู%เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู%ให%บูรณา

การกับการทำงาน และเสริมสร%างทักษะ

และจิตสำนึกในการพัฒนาท%องถิ่น 

5. ผลิตบัณฑิตได%ตามความต%องการของ          

ผู% ใช%บัณฑิต ทั้ งด%านสมรรถนะวิชาชีพ                  

ทั ก ษ ะ บั ณ ฑิ ต ศ ต ว ร รษ ที่  21 แ ล ะ

1. ส?งเสริมบุคลากรที่เปYนคนดีและคนเก?ง           

ให% พั ฒ น าและแสด งออกถึ งค วาม รู%  

ความสามารถ และศักยภาพพัฒ นา

มหาวิทยาลัยและท%องถิ่นอย?างเต็มที ่

2. เพิ่ มบทบาทการเปY นมหาวิทยาลั ย          

เพื่อท%องถิ่นโดยให%ความสำคัญกับการ 

บู รณ าการการเรียนการสอนกับการ

พัฒนาท%องถิ่น และการสร%างผลประโยชนI

จากทรัพยIสินทางปfญญา 

3. สร%างเครือข?ายความร?วมมือกับองคIกร

ภายในและต?างประเทศเพื่อเสริมสร%าง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนIและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตร)ที่ 1  
การพัฒนาทIองถิ่น 

ยุทธศาสตร)ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตร)ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร)ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปsาหมายอย?างมีนัยสำคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน    

การวิจัย ของนักศึกษาและอาจารยIกับ

การพัฒนาท%องถิ่น 

มี อ าชี พ  และ  4) เปY น พ ล เมื อ งดี  มี

ระเบียบวินัย 

4. จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข%อ 1 – 3                  

โดยกำหนดเปsาหมายเชิงปริมาณและ

คุณภาพ รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา 

(Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะ

สั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให%

สามารถบรรลุ เปsาหมายได%อย?างเปYน

รูปธรรม 

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดี

และถูกต%องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข%มแข็ง 

มีอาชีพมีงานทำและมีความเปYนพลเมือง

ดี มีวินัย 

6. จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง 

(Reprofile) อย? างเปYนรูปธรรม โดย

กำหนด เปs าหมาย เชิ งป ริม าณ และ

คุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอน

ก ารด ำ เนิ น ก าร  (Timeline)ใน ก าร

ปฏิบัติอย?างชัดเจน 

ธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%

ให%ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคIกรสู?การเปYน SMART CRU           

ด% วย เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล และข% อ มู ล

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 เดิมช่ือว:า “โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยม” เน่ืองจากเปFนโรงเรียน               
ท่ีเปGดสอนในระดับฝ@กหัดครูมัธยม รับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝ@กหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) 
และนักเรียนท่ีสำเร็จช้ันมัธยมปVท่ี 8 มาศึกษาต:อเพ่ือเล่ือนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครู
ประถม ให[สูงข้ึนไปสู:ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 

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

รวมกัน โดยมีหม:อมหลวงมานิจ  ชุมสาย เปFนอาจารยdใหญ: ในระยะเร่ิมแรกโรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยมยังไม:มีอาคาร
สถานท่ีเรียน จึงไปอาศัยเรียนท่ีโรงเรียนฝ@กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณdใกล[ซอยก่ิงเพชร  ต:อมาได[ย[ายไปใช[อาคารริม
ถนนในเขตวังจันทรเกษม ซ่ึงอยู:ด[านหลังกระทรวงศึกษาธิการเปFนสถานท่ีเรียนจึงเรียกติดปากว:า “ป.ม. หลัง
กระทรวง” 
  พ.ศ. 2491 อาจารยdกมล  เภาพิจิตร  ได[รับแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งอาจารยdใหญ: คนท่ี 2 

  พ.ศ. 2497 อาจารยdโชค  สุคันธวณิช  ได[รับแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งอาจารยdใหญ: คนท่ี 3  
  พ.ศ. 2501 อาจารยdประยุทธ  สวัสดิสิงหd ได[รับแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งอาจารยdใหญ: คนท่ี 4  
  โดยกระทรวงศึกษาธิการได[ประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยม” เปFน “วิทยาลัยครู” และ

ให[เปล่ียนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เปFนการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.ช้ันสูง) นอกจากน้ี  กระทรวงศึกษาธิการจัดสร[างสถานท่ีทำการคุรุสภา ในบริเวณท่ีต้ัง
โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยมทำให[โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยมต[องย[ายไปต้ังใหม:ท่ีซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร[าว 23) แขวง
ลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเน้ือท่ี 89 ไร: 88 ตารางวา ต้ังช่ือใหม:ว:า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” 
เพราะเคยอยู:ในเขตวังจันทรเกษม  และไม:อาจเรียก “ฝ@กหัดครูมัธยม” หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ต:อไปได[และ
เปFนปVสุดท[ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซ่ึงเปFนนักเรียนฝ@กหัดครู ป.ม. รุ:นท่ี 18 

  พ.ศ. 2503 อาจารยdสนอง  สิงหะพันธุd ได[รับแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งอาจารยdใหญ: คนท่ี 5 
  พ.ศ. 2508 อาจารยdพงศdอินทรd  ศุขขจร ได[รับแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งอาจารยdใหญ: คนท่ี 6 
       พ.ศ. 2513 ตำแหน:ง “อาจารยdใหญ:” เปล่ียนเปFนตำแหน:ง “ผู[อำนวยการ” (ช้ันพิเศษ) 
       พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณdกิจ ได[รับแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งผู[อำนวยการ คนท่ี 1 
  พ.ศ. 2517 อาจารยdสนอง  สิงหะพันธุd  ได[รับแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งเปFนผู[อำนวยการ คนท่ี 2 
  พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได[ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให[

ตำแหน:ง “ผู[อำนวยการ” เปล่ียนเปFน “อธิการ”  ส:วนราชการในวิทยาลัยประกอบด[วยสำนักงานอธิการ และ
คณะวิชา ซ่ึงมีคณะวิชาครุศาสตรd  คณะวิชามนุษยศาสตรdและสังคมศาสตรd  และคณะวิชาวิทยาศาสตรd                  
คณะวิชาประกอบด[วยภาควิชาต:างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปล่ียนเปFนครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

    พ.ศ. 2519 อาจารยdวิศิษฏd ชุมวรฐายี ได[รับแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม               
คนท่ี 1  

  พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2527 ได[ประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
มีผลให[วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ:มอยู:ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทรd” ซ่ึงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู     
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527  ได[กำหนดให[วิทยาลัยครูรวมเปFนกลุ:มเพ่ือประโยชนdในการดำเนินงานร:วมกัน และสภาการ
ฝ@กหัดครูได[ออกข[อบังคับว:าด[วยกลุ:มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  กลุ:มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเปFน “สหวิทยาลัย” 
และวิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยู:ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทรd” 

  พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได[ก:อต้ังมาครบรอบ 45 ปV เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2528 
โดยรองศาสตราจารยdอินทรd  ศรีคุณ ได[รับแต:งต้ังดำรงตำแหน:งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม คนท่ี 2 

       พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารยdทองคูณ  หงสdพันธุd  ได[รับการแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งอธิการวิทยาลัย
ครูจันทรเกษม คนท่ี 3 

       พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได[ก:อต้ังมาครบรอบ 50 ปV เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2533  โดย
ศาสตราจารยdคุณบรรจบ พันธุเมธา มอบห[องสมุดศาสตราจารยdคุณบรรจบ  พันธุเมธา ให[แก:วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

    พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได[รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให[เปFนสถานศึกษา
ดีเด:นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

  พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได[พระราชทานนามใหม:ให[กับ
วิทยาลัยครูเปFน “สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธd พ.ศ. 2535 ดังน้ัน วิทยาลัยครูจันทรเกษม                
จึงเปล่ียนเปFน “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”  

  พ.ศ. 2537 ผู[ช:วยศาสตราจารยdปรีชา  เศรษฐีธร  ได[รับการแต:งต้ังให[ดำรงตำแหน:งอธิการวิทยาลัย
ครูจันทรเกษม คนท่ี 4 

 พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ได[ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี                   
24 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยนายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี  เปFนผู[รับสนองพระบรมราชโองการและ                
มีผลบังคับใช[ในวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปล่ียนเปFน “สถาบันราชภัฏ” ในบทท่ัวไป มาตรา 
7 ฉบับกฤษฎีกา “ให[สถาบันราชภัฏเปFนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท[องถ่ิน  มีวัตถุประสงคdให[การศึกษา
วิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง  ทำการวิจัย  ให[บริการทางวิชาการแก:สังคม  ปรับปรุงถ:ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู  และส:งเสริมวิทยฐานะครู เฉพาะทางด[านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏ
ทุกแห:งสามารถผลิตบัณฑิตได[สูงกว:าระดับปริญญาตรี” 

       ตำแหน:ง “อธิการ” เปล่ียนเปFน “อธิการบดี” ผู[ช:วยศาสตราจารยdปรีชา  เศรษฐีธร  จึงดำรง
ตำแหน:ง  “อธิการรักษาราชการในตำแหน:งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ต้ังแต:วันท่ี 25 มกราคม              
พ.ศ. 2538 

       พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล[าฯ แต:งต้ัง 
รองศาสตราจารยdสุวรรณี  ศรีคุณ ให[ดำรงตำแหน:งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนท่ี 1  ตามท่ี
คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

  พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เปGดศูนยdการศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชยd ในพ้ืนท่ี
โรงเรียนสหะพาณิชยd ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

       พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จัดต้ังศูนยdการศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท   
       พ.ศ. 2544 สถานบันราชภัฏจันทรเกษม จัดต้ังศูนยdการศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี 
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       พ.ศ. 2544 นายสมศักด์ิ  วยะนันทนd  ผู[อำนวยการสำนักส:งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจำสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

  พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารยdมัณฑรา  ธรรมบุศยd คณบดีคณะครุศาสตรd กรรมการสภาประจำ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  

  พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล[าฯ 
แต:งต้ังรองศาสตราจารยdเท้ือน  ทองแก[ว ให[ดำรงตำแหน:งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนท่ี 2 ตามท่ี
คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

        พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช[ในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให[ “สถาบันราชภัฏ”                    
มีฐานะเปFน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

       พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารยdมานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

       พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล[าฯ 
แต:งต้ังรองศาสตราจารยdมานพ  พราหมณโชติ ให[ดำรงตำแหน:งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม             
คนท่ี 3 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

  พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให[มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏจันทรเกษมใช[ประโยชนdในราชการในพ้ืนท่ีตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท              
เน้ือท่ีประมาณ 326 ไร: 85 ตารางวา เปFนท่ีต้ังศูนยdการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

  พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เร่ือง การจัดต้ังส:วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ได[แก: สำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรและ
ชีวภาพ คณะมนุษยศาสตรdและสังคมศาสตรd คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรd คณะศึกษาศาสตรd 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนัก
ส:งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเปGดสอนหลักสูตรแพทยdแผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย             
เปGดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  

  พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารยdเดช  พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

  พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล[าฯ 
แต:งต้ัง นายสุชาติ  เมืองแก[ว ให[ดำรงตำแหน:งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนท่ี 4 เม่ือวันท่ี               
28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

  พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารยdสุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตรdและสังคมศาสตรd               
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้ังแต:วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี               
24 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 และต้ังแต:วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 
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  พ.ศ. 2554 นายแพทยdวิชัย  โชควิวัฒน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ต้ังแต: วันท่ี 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2555 และต้ังแต:วันท่ี 19 กรกฏาคม     
พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล[าฯ 
แต:งต้ังรองศาสตราจารยdสุมาลี  ไชยศุภรากุล ให[ดำรงตำแหน:งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนท่ี 5 
เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ[าอยู:หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณา              
โปรดเกล[าฯ แต:งต้ังรองศาสตราจารยd ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล ให[ดำรงตำแหน:งอธิการบดีมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏจันทรเกษมต:ออีก 1 วาระ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงปuจจุบัน 

 
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1 

 การกำเนิดและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถแบ:งได[เปFน 4 ยุค            
ท่ีสำคัญ ดังน้ี 
 1. ยุคโรงเรียนฝEกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2483 - 2501 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก:อต้ังเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2483 ช่ือว:าโรงเรียนฝ@กหัดครู
มัธยม มี หม:อมหลวงมานิจ  ชุมสาย เปFนอาจารยdใหญ: เปFนโรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยมแห:งแรก ในขณะท่ีโรงเรียน
ฝ@กหัดครูอ่ืนๆ ท่ีมีอยู:ในเวลาน้ันเปFนโรงเรียนฝ@กหัดครูประถม รับนักเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก ต:อมาใช[วิธี            
คัดเฉพาะนักเรียนท่ีสอบได[ ท่ี  1 - 2 ของแต:ละจังหวัด เม่ือจบออกไปทำงานจึงได[ รับการยกย:องมาก                    
เพราะมีความรู[ดีสอนได[ทุกวิชา อีกท้ังรักงาน ไม:เลือกงาน 
 
 2. ยุควิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2501 - 2537 

  พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝ@กหัดครูมัธยม ได[ย[ายมาอยู:ท่ีซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร[าว และ
ได[รับการยกฐานะเปFน “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เปGดสอนระดับ ป.ม. รุ:นท่ี 18 เปFนรุ:นสุดท[าย และเปล่ียนเปFน
ผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ป.กศ. สูง) ต:อมา เม่ือปริมาณครูมีมากเพียงพอแล[ว จึงได[เพ่ิมการผลิต
บัณฑิตในสาขาอ่ืนๆ อีกหลายสาขา 
 
 3. ยุคสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2538 - 2546 

  วันท่ี  24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได[ รับการยกฐานเปFน “สถาบันราชภัฏ”               
การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญท่ีสุดในยุคน้ี คือ การระบุชัดเจนว:า “สถาบันราชภัฏเปFนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒ นาท[ องถ่ิน” เปF นการกำหนดอัต ลักษณd และภารกิจของสถาบันราชภัฏ  และในปV  พ .ศ . 2541               
สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได[เปGดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
1 รองศาสตราจารย* ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล. 2559. วิสัยทัศน*และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอตCอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หนIา 1. 
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 4. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - ปUจจุบัน 
  วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได[รับการยกฐานะเปFนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีฐานะเปFนนิติบุคคล ท้ังน้ีเปFนไปตาม
แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห:งชาติ   พ.ศ. 2542 ท่ีต[องการ
ปรับโครงสร[างโดยการรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให[เข[ามาอยู:ภายใต[หน:วยงาน
เดียวกัน และให[สภามหาวิทยาลัยกำกับดูแลมหาวิทยาลัย เพ่ือให[เกิดความคล:องตัวในการบริหารกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยคงภารกิจของสถาบันราชภัฏไว[เช:นเดิม 
 

2.3 ทำเนียบผูXบริหาร 

 

ทำเนียบผูXบริหาร 

 พ.ศ. ช่ือ – สกุล ตำแหน]ง 

1 2484 หม:อมหลวงมานิจ ชุมสาย อาจารยdใหญ: 
2 2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารยdใหญ: 
3 2497 อาจารยdโชค สุคันธวณิช อาจารยdใหญ: 
4 2501 อาจารยdประยุทธ สวัสดิสิงหd อาจารยdใหญ: 
5 2503 อาจารยdสนอง สิงหะพันธุd อาจารยdใหญ: 
6 2508 อาจารยdพงศdอินทรd ศุขขจร อาจารยdใหญ: 
7 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณdกิจ ผู[อำนวยการ 
8 2517 อาจารยdสนอง สิงหะพันธุd ผู[อำนวยการ 
9 2519 ดร.วิศิษฏd ชุมวรฐายี อธิการ 
10 2528 รองศาสตราจารยd ดร.อินทรd ศรีคุณ อธิการ 
11 2532 รองศาสตราจารยd ดร.ทองคูณ หงสdพันธุd อธิการ 
12 2537 ผู[ช:วยศาสตราจารยdปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 
13 2540 รองศาสตราจารยdสุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดี 
14 2545 รองศาสตราจารยdเท้ือน ทองแก[ว อธิการบดี 
15 2548 รองศาสตราจารยdมานพ พราหมณโชติ อธิการบดี 
16 2552 ดร.สุชาติ เมืองแก[ว อธิการบดี 
17 2555 รองศาสตราจารยd ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
18 2560 รองศาสตราจารยd ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
19 2564 - ปuจจุบัน ผู[ช:วยศาสตราจารยdราเชนทรd เหมือนชอบ อธิการบดี 
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2.4 ท่ีต้ัง และแผนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้ังอยู: ในพ้ืนท่ีกลางกรุงเทพมหานคร ท่ีล[อมรอบด[วย                 
ส่ิงอำนวยความสะดวก เช:น รถไฟฟwามหานคร (BRT) รถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS) 
ห[างสรรพสินค[า และสวนสาธารณะ ด[วยพ้ืนท่ีประมาณ 90 ไร: ท่ีถูกจัดสรรเปFนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
กว:า 30 หลัง พ้ืนท่ีการเรียนรู[และการทำกิจกรรมสันทนาการ สนามกีฬา สระว:ายน้ำ และศูนยdออกกำลังกาย 
รวมถึงบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนการเรียนรู[ตลอดชีวิตอย:างมีคุณภาพ 
           ท่ีต้ังเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
           เว็บไซตd : www.chandra.ac.th  
            โทรศัพทd 02-942-5800 ,02-942-6800  
 Facebook: www.facebook.com/PRCRU1/ 

การคมนาคม  

         รถตู[ปรับอากาศ รถรับจ[างสาธารณะ 
 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 ปÜทุกคนได2เข2าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต2นหรือเทียบเท)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 ปÜ 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 ปÜสูงข้ึน 

เป\นต2น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ 2มค)าและบรรลุ

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

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)อปÜ 

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 ปÜละ 

1,000 นวัตกรรม 

 KR4.13.2 จำนวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการพึ่งตนเอง 

และจัดการตนเอง เพ่ิมข้ึน 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ปÜ (ปÜละ 1,000 ชุมชน) 

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

ตัวอย)างแผนงาน/โครงการสำคัญ 

 

เป#าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ 

โครงการชุมชนนวัตกรรม 

- ชุมชนพ่ึงตนเองและบริหารจัดการตนเองได2อย)างย่ังยืน 

- สร2างมูลค)าเพิ่มของผลผลิตในพื้นที่จากทุนทางสังคมด2วย

นวัตกรรมตลอดห)วงโซ)คุณค)า 

- ชุมชนนวัตกรรม 1,000 ชุมชน/ปÜ 

- นักขับเคลื่อน/นวัตกรชุมชน อย)างน2อย 3,000 

คน/ปÜ 

- เกิดนวัตกรรมชุมชน 1,000 นวัตกรรม/ปÜ 

โครงการนวัตกรรมสังคม 

สร2างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื ่อสังคมในระดับภูมิภาค 

มุ )งเน2นวิสาหกิจเพื ่อสังคม วิสาหกิจเริ ่มต2น องคmการ

ปกครองส)วนท2องถ่ิน ชุมชน และมหาวิทยาลัย 

นวัตกรรมเพื ่อสังคมที ่พร 2อมขยายผลสู )ช ุมชน

เปÅาหมาย 100 ผลงาน/ปÜ 

โครงการอาสาประชารัฐ 

ปฏิรูปการเรียนรู2ให2บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีสำนึกใน

ความเป\นธรรมและมีจิตสาธารณะ 

บัณฑิตจิตอาสา 8,000 คน/ปÜ 

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 ปÜละ 1,000 

นวัตกรรม ภายในปÜ 2567 

- จำนวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มี

ความสามารถในการพัฒนาการพึ ่งตนเองและ

จัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 1,000 ชุมชน ภายในปÜ 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 ปÜ 

 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 

 

 



38 
 

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) มีทัศนคติท่ีดีและถูกต2อง  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)อปÜการศึกษา 

2.3 ร2อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ)านเกณฑmของหน)วยงาน

ต)างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปÜ 

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 ปÜ 

  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 เพ่ือผลิตคนที ่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

บริบทที่เปลี่ยนแปลง 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 มีงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนำไปใช2ในการพัฒนา

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 แผนท่ีเก่ียวขAองกับแผนเสริมสรAางความสัมพันธ:กับชุมชน 
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 

 แผนเสริมสรFางความสัมพันธ3กับชุมชน ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ส"วนที ่4 
สาระสำคัญของแผนเสริมสร9างความสัมพันธ<กับชุมชน 

 
4.1 สรุปสาระสำคัญของแผนเสริมสร8างความสัมพันธ<กับชุมชน 
 การจัดทำแผนเสริมสร3างความสัมพันธ9กับชุมชน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ได3มีการกำหนดโครงการและกิจกรรมให3สอดคล3องกับวัตถุประสงค9ของแผน เพ่ือให3
ลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเช่ือมโยง สอดตล3องกับประเด็นยุทธศาสตร9  เปWาประสงค9 ตัวช้ีวัด  
แผนกลยุทธ9มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 – 2565 และเกณฑ9การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2563  
 แผนเสริมสร3างความสัมพันธ9กับชุมชน มีวัตถุประสงค9 ดังน้ี 

1. เพ่ือส̂งเสริม กำกับติดตาม การดำเนินโครงการบริการวิชาการ และโครงการนอกเหนือจาก
โครงการบริการวิชาการท่ีดำเนินร̂วมกับชุมชนของคณะ/หน̂วยงาน ตามระบบการเสริมสร3างความสัมพันธ9กับ
ชุมชนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (3S) 

2. เพ่ือส̂งเสริม สนับสนุนให3ชุมชนเปWาหมายมีการพัฒนาตนเองอย̂างต̂อเน่ือง เพ่ือก̂อให3เกิดชุมชนท่ี
เข3มแข็ง และเปdนต3นแบบในการพ่ึงพาตนเองอย̂างย่ังยืน 

 ซ่ึงมีตัวช้ีวัดของแผนเสริมสร3างความสัมพันธ9กับชุมชน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี
 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร3อยละของโครงการท่ีมีการดำเนินงานตามระบบเสริมสร3างความสัมพันธ9กับชุมชน (3S) 
ค̂าเปWาหมาย ร3อยละ 80 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร3อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชน หรือหน̂วยงานในพ้ืนท่ีมีส̂วนร̂วม 
เพ่ือแก3ปhญหา/ลดปhญหา/ส̂งเสริมการเรียนรู3ของชุมชน สังคม ค̂าเปWาหมาย ร3อยละ 60 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร3อยละชุมชนเปWาหมายท่ีได3รับการพัฒนาอย̂างต̂อเน่ืองตามแผนเสริมสร3างความสัมพันธ9
กับชุมชน ค̂าเปWาหมาย ร3อยละ 20 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสำเร็จในการสร3างความสัมพันธ9กับชุมชนในพ้ืนท่ีเปWาหมาย ค̂าเปWาหมาย ระดับ 4 
 รูปแบบของกระบวนการเสริมสร3างความสัมพันธ9กับชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ี
มุ̂งเน3นให3เกิดการมีส̂วนร̂วมกับชุมชนเปWาหมาย (ระบบ 3S) ในการวางแผน การจัดกิจกรรม การประเมินผล
การพัฒนา ซ่ึงประกอบด3วยกระบวนการดังต̂อไปน้ี 
 1) การมีส̂วนร̂วมกับชุมชนในศึกษาความต3องการในการพัฒนา การวางแผน การกำหนดทิศทางในการ
ดำเนินกิจกรรมร̂วมกันระหว̂างมหาวิทยาลัยและชุมชนเปWาหมาย (Shared Vision) 
 2) การมีส̂วนร̂วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปWาหมาย และการมีส̂วนร̂วมกับชุมชนใน
การประมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปWาหมาย (Synergy) 
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 3) การมีส̂วนร̂วมกับชุมชนในการถอดบทเรียน หรือสรุปองค9ความรู3ท่ีได3จากการกิจกรรมการพัฒนา
พ้ืนท่ีเปWาหมาย และการมีส̂วนร̂วมกับชุมชนในการผลักดันผู3นำชุมชนหรือองค9กร เพ่ือให3เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ี
เปWาหมายอย̂างต̂อเน่ือง (School-Based Activities) 

แผนเสริมสร3างความสัมพันธ9กับชุมชน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได3กำหนดพ้ืนท่ี

เปWาหมายไว3 ดังน้ี 

1. จังหวัดชัยนาท 
 1.1 โครงการบริการวิชาการ มีพ้ืนท่ีเปWาหมายในการดำเนินโครงการ ดังน้ี 

                (1) อำเภอสรรคบุรี คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะเกษตรและชีวภาพ พ้ืนท่ีเปWาหมาย ได3แก̂ 
ตำบลแพรกศรีราชา (หมู̂ท่ี 7 หมู̂ท่ี 8 และหมู̂ท่ี 14) ตำบลห3วยกรด (หมู̂ท่ี 2 หมู̂ท่ี 3 หมู̂ท่ี 4 หมูท่ี 5 และหมู̂ท่ี 
9) ตำบลโพงาม (หมู̂ท่ี 5) และตำบลเท่ียงแท3 (หมู̂ท่ี 5 และหมู̂ท่ี10) ศูนย9การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม – ชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา (หมู̂ท่ี 7 หมู̂ท่ี 8 และหมู̂ท่ี 16) และตำบลห3วยกรด (หมู̂ท่ี 9) 

 (2) อำเภอหันคา คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตร9 พ้ืนท่ีเปWาหมาย ได3แก̂ ตำบลสาม
ง̂ามท̂าโบสถ9 (หมู̂ท่ี 1) และตำบลบ3านเช่ียน (หมู̂ท่ี 3) 

 (3) อำเภอเนินขาม คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ พ้ืนท่ีเปWาหมาย ได3แก̂ ตำบล
เนินขาม (หมู̂ท่ี 1 หมู̂ท่ี 2 หมู̂ท่ี 3 หมู̂ท่ี 4 หมู̂ท่ี 5 หมู̂ท่ี 8 หมู̂ท่ี 9 หมู̂ท่ี 10 หมู̂ท่ี 11 หมู̂ท่ี 12 หมู̂ท่ี 13 หมู̂ท่ี 
14 หมู̂ท่ี 15 และหมู̂ท่ี 16) 
  (4) อำเภอวัดสิงห9 คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 พ้ืนท่ีเปWาหมาย 

ได3แก̂ ตำบลวังหมัน (หมู̂ท่ี 5) และโรงเรียนในพ้ืนท่ีอำเภอวัดสิงห9 จำนวน 13 โรงเรียน ได3แก̂  

1)โรงเรียนบ3านทุ̂งกว3าง 2)โรงเรียนวัดบ̂อแร̂ (วิจิตรราษฎร9บำรุง) 3)โรงเรียนวัดหนองจิก 4)โรงเรียนบ3าน
หนองขุ̂นมิตรภาพท่ี 136 5)โรงเรียนวัดวังหมัน 6)โรงเรียนสำราญราษฎร9บำรุง 7)โรงเรียนวัดดอนตาล 8)
โรงเรียนวัดโคกสุก 9)โรงเรียนบ3านท̂าข3ามวังน้ำ 10)วัดหนองน3อย 11)โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห9 12)โรงเรียนวัด
ดอนตูมกมลาวาส และ13)โรงเรียนวัดคลองบุญ 
 

 1.2 โครงการท่ีดำเนินการร̂วมกับชุมชน (นอกเหนือโครงการบริการวิชาการ) พ้ืนท่ีเปWาหมาย
ในการดำเนิน  

 (1) อำเภอสรรคบุรี ประกอบด3วย ตำบลแพรกศรีราชา  
 (2) อำเภอหันคา ประกอบด3วย ตำบลบ3านเช่ียน (หมู̂ท่ี 1 หมูท่ี 3 หมู̂ท่ี 5 และหมู̂ท่ี 6) 
 (3) อำเภอเนินขาม ประกอบด3วย ตำบลเนินขาม 
 (4) อำเภอสรรพยา ประกอบด3วย ตำบลสรรพยา 
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2. กรุงเทพมหานคร  
 2.1 โครงการบริการวิชาการ พ้ืนท่ีเปWาหมายในการดำเนินโครงการ ดังน้ี 

  (1) เขตจตุจักร คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ (ชุมชนเสนานิคม2) คณะ
วิทยาศาสตร9 (ชุมชนเสนานิคม 1 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม) คณะศึกษาศาสตร9 (โรงเรียนบ3านลาดพร3าว 
และโรงเรียนเสนานิคม) คณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 (มูลนิธิเด็กอ̂อนในสลัมในพระอุปถัมภ9สมเด็จพระ
เจ3าพ่ีนางเธอ เจ3าฟWากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร9และฑัณทสถานบําบัดพิเศษกลาง เรือนจํา
กลางคลองเปรม) วิทยาลัยการแพทย9ทางเลือก (ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนเคหะสถานเจริญชัย) สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (โรงเรียน ได3แก̂ โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนวัดเสมียนนารี และโรงเรียนวัดเทวสุนทร 
ศาสนสถาน ได3แก̂ วัดเสมียนนารี และวัดเทวสุนทร) และงานบริการวิชาการ (ชุมชนริมคลองเปรมประชากร) 
  (2) เขตลาดพร3าว คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะศึกษาศาสตร9 (โรงเรียนวัดลาดพร3าว และ
โรงเรียนเทพวิทยา) วิทยาลัยการแพทย9ทางเลือก (ชุมชนเฟรนชิฟ ชุมชนเลิศอุบล 4 ชุมชนพุ̂มโพธ์ิกลาง และ
ชุมชนอมรพันธ9 9) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (โรงเรียน ได3แก̂ โรงเรียนวัดลาดพร3าว โรงเรียนวัดลาดปลาเค3า 
โรงเรียนลาดปลาเค3าพิทยาคม และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ศาสนสถาน ได3แก̂ วัดลาดพร3าว วัดลาดปลาเค3า วัด
สิริกมลาวาส และวัดสาครสุ̂น) และงานบริการวิชาการ (ชุมชนริมคลองลาดพร3าว) 
  (3) เขตคลองสามวา (มัสยิดกมาลุลอิสลาม) คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ 
  (4) เขตบางกะปÉ (โรงเรียนเทพลีลา) เขตห3วยขวาง (โรงเรียนจันทร9หุ̂นบำเพ็ญ) คณะท่ี
รับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตร9 
  (5) เขตหนองจอก (โรงเรียนผลลีรุ̂งเรือง) คณะท่ีรับผิดชอบคือ คณะศึกษาศาสตร9 
  (6) เขตดอนเมือง (ชุมชนทัดชาวิลล̂า และชุมชนเจษฎา 1) หน̂วยงานท่ีรับผิดชอบคือ คณะ
วิทยาลัยการแพทย9ทางเลือก 
 
  2.2 โครงการท่ีดำเนินการร̂วมกับชุมชน (นอกเหนือโครงการบริการวิชาการ) พ้ืนท่ีเปWาหมาย
ในการดำเนินโครงการ  
  (1) เขตจตุจักร ประกอบด3วย ชุมชนริมคลองเปรมประชากร ( 1) ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร  
2) ชุมชนหน3าวัดเทวสุนทร 3) ชุมชนประชาร̂วมใจ 1 4) ชุมชนประชาร̂วมใจ 2 และ5) ชุมชนหลังวัดเสมียน
นารี) 
  (2) เขตลาดพร3าว ประกอบด3วย ชุมชนริมคลองลาดพร3าว ( 1)ชุมชนวัดบางบัว 2) ชุมชน
พหลโยธิน 46 3) ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร9 4) ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 5) ชุมชนวังหิน6) ชุมชน
พหลโยธิน 32 7) ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทรเกษม 8) ชุมชนหลังโรงเจ 9) ชุมชนริมคลองลาดพร3าวภาวนา 
และ 10) ชุมชนหลังตลาด) 
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4.2 สรุปโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร< 
 งบประมาณท่ีใช3ขับเคล่ือนแผนเสริมสร3างความสัมพันธ9กับชุมชน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด3วยงบประมาณแผ̂นดิน จำนวน 77,000 บาท 
 โครงการตามแผนบริการวิชาการ มีจำนวนท้ังส้ิน 1 โครงการ 4 กิจกรรม จำแนกอยู̂ในประเด็น
ยุทธศาสตร9ท่ี 1 การพัฒนาท3องถ่ิน ดังตาราง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร0 จำนวนโครงการ งบประมาณแผ>นดิน 
(งบยุทธศาสตร0 มรภ.) 

ยุทธศาสตร+ที่ 1  

การพัฒนาท4องถิ่น 

โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนิน
โค รงก ารบ ริ ก า รวิ ช าก าร  ป ระจ ำปF
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

77,000 บาท 

กิจกรรมที่  1 ประชุม เพื่ อกำหนดพื้ นที่

เปDาหมายในการพัฒนาท4องถิ่น 

12,600 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสMงเสริม

และพัฒนางานบริการวิชาการ 

21,600 บาท 

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให4

เกิ ดแผนบริก ารวิช าการ ระดั บคณ ะ/

หนMวยงาน 

 

กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนิน

โครงการยุทธศาสตร+มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท4องถิ่น   

42,800 บาท 
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ไตรมาสที่ 1 

 18,000 บาท 

ไตรมาสที่ 2 

5,400 บาท 

ไตรมาสที่ 3 

 5,400 บาท 

ไตรมาสที่ 4  

48,200 บาท 

4.3 สรุปโครงการและงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส  
 

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

โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำป[งบประมาณ พ.ศ. 2564  

กิจกรรมที่  1 ประชุมเพื่อกำหนดพื้นที่

เปDาหมายในการพัฒนาท4องถิ่น 

12,600     12,600 

กิ จกรรมที่  2  ประชุมคณ ะกรรมการ

สMงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

5,400 5,400  5,400  5,400  21,600 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตาม ประเมินผล

ก า ร ด ำ เนิ น โค ร ง ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร+

มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่ อการพัฒ นา

ท4องถิ่น 

   42,800  42,800 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,000  5,400  5,400  48,200  77,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 งบประมาณกิจกรรม จำแนกตามไตรมาส

 

งบประมาณกิจกรรม จำแนกตามไตรมาส 
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4.4 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ส8วนงานบริการวิชาการท่ีใช@ขับเคล่ือนแผนเสริมสร@างความสัมพันธGกับชุมชน ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

ตามพันธกิจและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ  

1. จำนวนผู>เข>ารVวมประชุม 

2. พื้นที่ 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> เกิดแผนบริการวิชาการ ระดับ

คณะ/หนVวยงาน 

เชิงปริมาณ 

จำนวนคณะ/หนVวยงานที่ มีแผน

บริการวิชาการ 

 

8 คณะ/หนVวยงาน 

ไตรมาสที่ 

1 – 2  

 

กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผลการ

ด ำ เนิ น โค ร ง ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต รJ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท>องถิ่น   

เชิงปริมาณ 

ร>อยละของโครงการ/กิ จกรรม

บริการวิชาการที่ บรรลุตามตัวชี้วัด 

 เชิงคุณภาพ 

ร>อยละของโครงการ/กิ จกรรม

บริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

พันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย 

 

ร>อยละ 80 

 

 

 

ร>อยละ 80 

ไตรมาสที่ 

1 – 4  

42,800 
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ส"วนที่ 5 

การขับเคลื่อนแผนสู"การปฏิบัต ิ
 

 5.1 ระบบและกลไกการขับเคล่ือนแผ6นสู6การปฏิบัติ 

 การกำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนเสริมสร5างความสัมพันธ;กับชุมชน ประจำป?งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปKนกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีมุOงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ

เปPาหมาย ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให5ผู5รับผิดชอบ และผู5บริหารมหาวิทยาลัย ได5ทราบและ

พิจารณาเปKนระยะ 

 มหาวิทยาลัยได5กำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนเสริมสร5างความสัมพันธ;กับชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 เพ่ือให5สามารถนำผลประเมินมาใช5ในการวางแผนบริการวิชาการ

ในป?ตOอไป  

 5.2 วัตถุประสงคBของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร5างความสัมพันธ;กับชุมชน ประจำป?งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีกำหนดไว5 โดยพิจารณาจากเง่ือนไข เวลาท่ีควรปฏิบัติ และ

สัมฤทธ์ิผลตามเปPาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมตOางๆ 

 2. เพ่ือทราบป̂ญหา อุปสรรคการดำเนินงานเปKนระยะๆ เพ่ือนำไปสูOการปรับปรุงแผนเสริมสร5าง

ความสัมพันธ;กับชุมชน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/

กิจกรรมในป?ตOอไป 

 3. เพ่ือต5องการทราบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร5างความสัมพันธ;กับ

ชุมชน ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือนำไปใช5ประโยชน;ในการ

วิเคราะห;แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด5านตOางๆ 
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 5.3 เป'าหมายตัวช้ีวัดตามหน4วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
(ตามวัตถุประสงค4ของแผน) 

เป<าหมาย หน?วยนับ 

เป<าหมายจำแนกตามหน?วยงาน 

คณ
ะเก

ษต
ร

แล
ะชี

วภ
าพ

 

คณ
ะ

วิท
ยา

ศา
สต

ร7 

คณ
ะ

มนุ
ษย

ศา
สต

ร7ฯ
 

คณ
ะ 

วิท
ยา

กา
รจั

ดก
าร

 

คณ
ะ

ศึก
ษา

ศา
สต

ร7  

ว. 
กา

รแ
พท

ย7
ทา

งเลื
อก

 

สำ
นัก

ศิล
ปฯ

 

สถ
าบั

นวิ
จัย

แล
ะพั

ฒน
าฯ

 

ศูน
ย7ก

าร
ศึก

ษา
ชัย

นา
ทฯ

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร/อยละของโครงการท่ีมีการดำเนินงานตาม

ระบบเสริมสร/างความสัมพันธCกับชุมชน (3S) 

80 ร$อยละ P P P P P P P P P 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร/อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

บุคคล ชุมชน หรือหนMวยงานในพ้ืนท่ีมีสMวนรMวมเพ่ือ

แก/ปQญหา/ลดปQญหา/สMงเสริมการเรียนรู/ของชุมชน สังคม 

60 ร$อยละ P P P P P P P P P 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร/อยละชุมชนเปUาหมายท่ีได/รับการพัฒนาอยMาง

ตMอเน่ืองตามแผนเสริมสร/างความสัมพันธCกับชุมชน 
20 ร$อยละ P P P P P P P  P 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสำเร็จในการสร/างความสัมพันธCกับ

ชุมชนในพ้ืนท่ีเปUาหมาย 

4 ระดับ P P P P P P P P P 

 5.4 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 
 1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหนMวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 2. หนMวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 

 3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผู/บริหาร 2 คร้ังตMอป] 

 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน 

 5. รายงานผลประเมินตMอคณะกรรมการ และผู/บริหารพิจารณา 

 6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนเสริมสร/างความสัมพันธCกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2565 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.  

คำสั่งแต1งตั้งคณะกรรมการส1งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดนิยามตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด ข2อมูลที่ติดตาม การประเมิน/คำนวณ และเกณฑBในการประเมิน 

แผนเสริมสร2างความสัมพันธBกับชุมชน ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นิยามตัวช้ีวัด 
  การบริการวิชาการตามระบบการเสริมสร4างความสัมพันธ9ก ับชุมชน หมายถึง ร ูปแบบ 

ของกระบวนการให9บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มุGงเน9นให9เกิดการมีสGวนรGวมกับชุมชน

เปJาหมายในการวางแผน การจัดกิจกรรม การประเมินผลการพัฒนา ซ่ึงประกอบด9วยกระบวนการดังตGอไปน้ี 

 1) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในศึกษาความต9องการในการพัฒนา การวางแผน การกำหนดทิศทางใน

การดำเนินกิจกรรมรGวมกันระหวGางมหาวิทยาลัยและชุมชนเปJาหมาย 

 2) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปJาหมาย 

 3) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปJาหมาย 

 4) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการถอดบทเรียน หรือสรุปองค[ความรู9ที่ได9จากการกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนท่ีเปJาหมาย 

5) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการผลักดันผู9นำชุมชนหรือองค[กร เพื่อให9เกิดการพัฒนาพื้นที่เปJาหมาย

อยGางตGอเน่ือง 

ชุมชนเป<าหมายที่ได4รับการพัฒนาตนเองอยCางตCอเนื่อง หมายถึง ชุมชนที่มีสGวนรGวมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมในการยกระดับคุณภาพของชุมชนอยGางตGอเน่ืองต้ังแตG 3 ป]ข้ึนไป เพ่ือให9บรรลุตามแผนท่ีต้ังไว9 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร4อยละของโครงการท่ีมีการดำเนินงานตามระบบเสริมสร4างความสัมพันธ9กับชุมชน (3S) 
คำอธิบาย 

การเสริมสร9างความสัมพันธ[กับชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุGงเน9นการทำงานแบบมี

สGวนรGวม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการกำหนดพื ้นที ่เปJาหมายทั ้งจังหวัดชัยนาท และ  

เขตลาดพร9าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใช9กลไก PRMU DRMU TRMU และ TRMU โดยมีคณะตGางๆ 

ลงพื้นที่ในการให9บริการวิชาการ รวมถึงการประสานงานกับพื้นที่ ทั้งหนGวยงานระดับท9องถิ่น ท9องที่ ภาค

ประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคีเครือขGาย รวมถึงบุคคลสำคัญในพื้นที่เพื่อเปhนการสร9างและพัฒนาความ

รGวมมือกับหนGวยงานภายนอก และภาคีเครือขGาย รวมถึงการแตGงตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร9าง

ความสัมพันธ[ก ับชุมชน คณะกรรมการทุกระดับ ตั ้งแตGระดับ PRMU DRMU TRMU และ RMU และ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข9อมูลชุมชน เพื่อทำการวิเคราะห[ศักยภาพ สภาพปjจจุบัน ปjญหา 

ความจำเปhน ความต9องการเกี ่ยวกับการสร9างความสัมพันธ[กับชุมชนในพื้นที ่เปJาหมาย  เพื ่อให9สามารถ

ตอบสนองความต9องการของชุมชนได9 รวมถึงการดึงศักยภาพของชุมชนนำมาใช9ได9อยGางเต็มที่ อีกทั้งเพ่ือ

กำหนดวิสัยทัศน[และเปJาหมายรGวมกันในการสร9างสภาพแวดล9อมที่เอื้อตGอการเรียนรู9และพัฒนาชุมชนอยGาง

ย่ังยืน 

ทั้งนี้เพื่อให9ชุมชนเกิดความเชื่อใจและไว9ใจ โดยการเข9าใจ เข9าถึง สร9างความผูกพันจนกลายเปhนสGวน

หนึ่งของชุมชน และชื่นชมยกยGองให9เกียรติคนในชุมชนอยGางจริงใจ เพื่อเสริมสร9างความสัมพันธ[กับชุมชนและ

พัฒนาศักยภาพชุมชนให9เกิดความความเข9มแข็งและเกิดการพัฒนาอยGางตGอเน่ืองและย่ังยืน 

รูปแบบของกระบวนการเสริมสร9างความสัมพันธ[กับชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ี

มุGงเน9นให9เกิดการมีสGวนรGวมกับชุมชนเปJาหมายในการวางแผน การจัดกิจกรรม การประเมินผลการพัฒนา  

ซ่ึงประกอบด9วยกระบวนการดังตGอไปน้ี 

 1) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการศึกษาความต9องการในการพัฒนา การวางแผน การกำหนดทิศทางใน

การดำเนินกิจกรรมรGวมกันระหวGางมหาวิทยาลัยและชุมชนเปJาหมาย (Shared Vision) 

 2) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปJาหมาย (Synergy) 

 3) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปJาหมาย (Synergy) 

 4) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการถอดบทเรียน หรือสรุปองค[ความรู9ท่ีได9จากการจัดกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนท่ีเปJาหมาย (School-Based Activities) 

5) การมีสGวนรGวมกับชุมชนในการผลักดันผู9นำชุมชนหรือองค[กร เพื่อให9เกิดการพัฒนาพื้นที่เปJาหมาย

อยGางตGอเน่ือง (School-Based Activities)  

 
ข4อมูลท่ีติดตาม 

1. จำนวนโครงการในพื้นที่เปJาหมายที่ดำเนินงานตามระบบเสริมสร9างความสัมพันธ[กับชุมชน (3S) 

ของคณะ/หนGวยงาน (อยGางใดอยGางหน่ึง)               

2. จำนวนโครงการในพ้ืนท่ีเปJาหมายท้ังหมดตามแผนในป]งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 38 โครงการ 
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สูตรการคำนวณ  

 

 

 

 

 

เกณฑ9การประเมิน 
 

เกณฑ9การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร9อยละ ต่ำกวGา 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 80 ข้ึนไป 

 
ผู4กำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผู9ชGวยศาสตราจารย[ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ[ 

      

ผู4จัดเก็บข4อมูล   1. ผู9ชGวยศาสตราจารย[ ดร.ชนกานต[  สุวรรณทรัพย[    

2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                       เบอร[โทรศัพท[ 9012 

3. นางสาวชญาณี  อูGรอด     เบอร[โทรศัพท[ 9006 

  4. ตัวแทนคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 

จำนวนโครงการท่ีดำเนินงานรGวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีเปJาหมาย 

ตามระบบเสริมสร9างความสัมพันธ[กับชุมชน (3S) 
 

จำนวนโครงการในพ้ืนท่ีเปJาหมายท้ังหมดตามแผน 

 
 
 

	
 
 

X 100 
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ตัวชี้วัดที่ 2  ร4อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหนCวยงานในพื้นที่มีสCวนรCวมเพ่ือ 
                  แก4ปYญหา/ลดปYญหา/สCงเสริมการเรียนรู4ของชุมชน สังคม 

คำอธิบาย 
โครงการหรือกิจกรรมโดยการมีสGวนรGวมของบุคคล ชุมชน หรือหนGวยงานในพื้นที่ สะท9อนการมีสGวน

รGวมเพื่อแก9ไข/ลดปjญหา/สGงเสริมการเรียนรู9ของชุมชน และสังคม หมายถึง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

บุคคล ชุมชนหรือหนGวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เข9ามามีสGวนรGวมในการกำหนดและ/หรือดำเนิน

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก9ไข/ลดปjญหา/สGงเสริมการเรียนรู9ของชุมชน สังคม/การน9อมนำแนวพระราชดำริสูG

การปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยในรอบป]การศึกษาท่ีผGานมา 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื ่อแก9ไข/ลดปjญหา/สGงเสริมการเรียนรู 9ของชุมชน สังคมทั้งหมด 

หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก9ไข/ลดปjญหา/สGงเสริมการเรียนรู9ของชุมชน สังคม/การน9อมนำแนว

พระราชดำริสูGการปฏิบัติท้ังหมด ของมหาวิทยาลัยในรอบป]การศึกษาท่ีผGานมา 

 

ข4อมูลท่ีติดตาม 
1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหนGวยงานในพื้นที่มีสGวนรGวมเพ่ือแก9ปjญหา/ลด

ปjญหา/สGงเสริมการเรียนรู9ของชุมชน สังคม และการน9อมนำแนวพระราชดำริสูGการปฏิบัติ 

2. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหนGวยงานในพื้นที่มีสGวนรGวมเพื่อแก9ปjญหา/ลด

ปjญหา/สGงเสริมการเรียนรู9ของชุมชน สังคม และการน9อมนำแนวพระราชดำริสูGการปฏิบัติท้ังหมด 

สูตรการคำนวณ  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชนหรือหนGวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ในพ้ืนท่ีท่ีเข9ามามีสGวนรGวมในการกำหนดและ/หรือดำเนินโครงการ 

หรือกิจกรรมเพ่ือแก9ไข/ลดปjญหา/สGงเสริมการเรียนรู9ของชุมชน สังคม/ 

การน9อมนำแนวพระราชดำริสูGการปฏิบัติ  

 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก9ไข/ลดปjญหา/สGงเสริมการเรียนรู9ของชุมชน สังคม/ 

การน9อมนำแนวพระราชดำริสูGการปฏิบัติท้ังหมด 

X100 
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เกณฑ9การประเมิน 
 ระดับ 1 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชนหรือหนGวยงานในพ้ืนท่ีมีสGวนรGวมในโครงการหรือ 

                     กิจกรรม น9อยกวGาร9อยละ 20 

 ระดับ 2 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชนหรือหนGวยงานในพ้ืนท่ีมีสGวนรGวมในโครงการหรือ 

                     กิจกรรม ระหวGางร9อยละ 20 ถึง ร9อยละ 40 

 ระดับ 3 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชนหรือหนGวยงานในพ้ืนท่ีมีสGวนรGวมในโครงการหรือ 

                     กิจกรรม ระหวGางร9อยละ 40 ถึง ร9อยละ 60 

 ระดับ 4 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชนหรือหนGวยงานในพ้ืนท่ีมีสGวนรGวมในโครงการหรือ 

                     กิจกรรม ระหวGางร9อยละ 60 ถึง ร9อยละ 80 

 ระดับ 5 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชนหรือหนGวยงานในพ้ืนท่ีมีสGวนรGวมในโครงการหรือ 

                     กิจกรรม มากกวGา ร9อยละ 80 ข้ึนไป 

 

เกณฑ9การประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร9อยละ 20 40 60 80 >80 

 
ผู4กำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผู9ชGวยศาสตราจารย[ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ[    

 

ผู4จัดเก็บข4อมูล   1. ผู9ชGวยศาสตราจารย[ ดร.ชนกานต[  สุวรรณทรัพย[    

2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                       เบอร[โทรศัพท[ 9012 

3. นางสาวชญาณี  อูGรอด      เบอร[โทรศัพท[ 9006 

  4. ตัวแทนคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 3  ร4อยละชุมชนเป<าหมายที่ได4รับการพัฒนาอยCางตCอเนื่องตามแผนเสริมสร4างความสัมพันธ9กับ 
               ชุมชน 

คำอธิบาย 
มหาวิทยาลัยมีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและชุมชนเปJาหมายการพัฒนารGวมกับคณะในการพัฒนา

ชุมชนที่สอดคล9องกับบริบท ปjญหา และความต9องการของชุมชน เพื่อให9สามารถตอบสนองความต9องการของ

ชุมชนได9อยGางแท9จริง รวมถึงการดึงศักยภาพของชุมชนนำมาใช9ได9อยGางเต็มที่ โดยคงอัตลักษณ[ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ[ของท9องถิ่น ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพัฒนาชุมชนให9เกิดผลอยGางเปhนรูปธรรม ตามจุดเน9น 

จุดเดGนของมหาวิทยาลัยตามศาสตร[พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ โดยใช9ศักยภาพความเชี่ยวชาญ และ

ทรัพยากรท่ีมีอยูGให9เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ทั้งนี้ การพัฒนาชุมชนนั้นจะดำเนินการในกลุGมเปJาหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได9แกG จังหวัดชัยนาท 

เขตลาดพร9าวและเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

ข4อมูลท่ีติดตาม 
1. จำนวนชุมชนเปJาหมายที่ได9รับการพัฒนาอยGางตGอเนื่องตามแผนเสริมสร9างความสัมพันธ[กับชุมชน 

จำนวนท้ังส้ิน 8 หมูGบ9าน 3 ชุมชน 5 โรงเรียน อ่ืนๆ 2 แหGง 

2. จำนวนชุมชนเปJาหมายตามแผน ประจำป]งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น  29 หมูGบ9าน 13 

ชุมชน 25 โรงเรียน ศาสนสถานและอ่ืนๆ 9 แหGง 

รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 1 จำนวนชุมชนเป4าหมายท่ีได9รับการพัฒนาอย@างต@อเน่ืองตามแผนเสริมสร9างความสัมพันธHกับชุมชน 

 

จังหวัด 
ป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 ป)งบประมาณ พ.ศ. 2564 ป)งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง หมูBบCาน/ชุมชน โรงเรียน/อื่นๆ อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง หมูBบCาน/ชุมชน โรงเรียน/อื่นๆ อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง หมูBบCาน/ชุมชน โรงเรียน/อื่นๆ 
ชัยนาท สรรคบุร ี ต.แพรกศรี

ราชา 

หมูที่ 7 และ 16  สรรคบุร ี ต.แพรกศรี

ราชา 

หมู=ที่ 7 และ 16  สรรคบุร ี ต.แพรกศรี

ราชา 

หมู=ที่ 7 และ 16  

 ต.ห>วยกรด หมู=ที่ 4 และ 9   ต.ห>วยกรด หมู=ที่ 4 6และ 9   ต.ห>วยกรด หมู=ที่ 4 และ 9  

     ต.โพงาม หมู=ที่ 5   ต.โพงาม หมู=ที่ 5  

 ต.บางขุด  หมู=ที่ 12          

เนินขาม ต.เนินขาม 

 

หมู=ที่ 6  เนินขาม ต.เนินขาม หมู=ที่ 1 6 และ 

14 

 เนินขาม ต.เนินขาม หมู=ที่ 1 และ 14  

     ต.สุขเดือนห>า หมู=ที่ 2      

วัดสิงหL ต.วังหมัน หมู=ที่ 4  วัดสิงหL   โรงเรียนวัดวัง

หมัน 

วัดสิงหL ต.วังหมัน  โรงเรียนใน

พื้นที่  

สรรพยา ต.ดงคอน 

 

หมู=ที่ 4          

 ต.โพนางดำ

ตก 

 

หมู=ที่ 2          

หันคา ต.บ>านเชี่ยน 

 

หมู=ที่ 3  หันคา    หันคา ต.บ>านเชี่ยน 

 

หมู=ที่ 3  

     ต.ห>วยง ู หมู=ที่ 5      

มโนรมยL ต.ท=าฉนวน หมู=ที่ 8          

กรุงเทพฯ จตุจักร  ชุมชนเสนานิคม 

1 

1. โรงเรียนบ>าน

ลาดพร>าว 

จตุจักร  

  

ชุมชนเสนานิคม1 โรงเรียนเสนา

นิคม 

  ชุมชนเสนานิคม1 1. โรงเรียนบ>าน

ลาดพร>าว 
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จังหวัด 
ป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 ป)งบประมาณ พ.ศ. 2564 ป)งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง หมูBบCาน/ชุมชน โรงเรียน/อื่นๆ อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง หมูBบCาน/ชุมชน โรงเรียน/อื่นๆ อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง หมูBบCาน/ชุมชน โรงเรียน/อื่นๆ 
2. โรงเรียนเสนา

นิคม 

2. โรงเรียน

เสนานิคม 

  ชุมชนเสนานิคม 

2 

   ชุมชนเสนานิคม2 มูลนิธิเด็กอ=อน

ในสลัมฯ 

  ชุมชนเสนานิคม 

2 

มูลนิธิเด็กอ=อน

ในสลัมฯ 

       ฑัณทสถาน

บำบัดพิเศษ 

เรือนจำกลาง

คลองเปรม 

   ฑัณทสถาน

บำบัดพิเศษ 

เรือนจำกลาง

คลองเปรม 

ลาดพร>าว  ชุมชนเสนา

นิเวศนL 1 

1. โรงเร ียนเทพ

วิทยา 

2. โรงเรียนวัด

ลาดพร>าว 

ลาดพร>าว  ชุมชนเสนา

นิเวศนL 1 

โรงเรียนวัดลาด

ปลาเค>าพิทยา

คม 

   1. โรงเรียนเทพ

วิทยา 

2. โรงเรียนวัด

ลาดพร>าว 

3. โรงเรียนวัด

ลาดปลาเค>า

พิทยาคม 

  ชุมชนเฟรนชิฟ    ชุมชนเฟรนชิฟ    ชุมชนเฟรนชิฟ  

หมายเหตุ  
 ต#อเน่ือง หมายถึง การดำเนินงานต้ังแต# 3 ป:ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 2  จำนวนชุมชนเป4าหมายตามแผน ประจำปMงบประมาณ พ.ศ. 2565  

คณะ/หน.วยงาน  

จังหวัด 
ป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อำเภอ/เขต ตำบล หมู.บDาน/ชุมชน โรงเรียน/อ่ืนๆ 
คณะเกษตรและชีวภาพ ชัยนาท อำเภอสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา หมูท่ี 7 หมู@ท่ี 8 และหมู@ท่ี 14  

ตำบลห9วยกรด หมู@ท่ี 2 หมู@ท่ี 3 หมู@ท่ี 4 หมูท่ี 5 และ

หมู@ท่ี 9 

 

ตำบลโพงาม หมู@ท่ี 5  

ตำบลเท่ียงแท9 หมู@ท่ี 5 และหมู@ท่ี10  

คณะวิทยาศาสตรH ชัยนาท อำเภอหันคา ตำบลสามง@ามท@าโบสถH หมู@ท่ี 1  

 ตำบลบ9านเช่ียน หมู@ท่ี 3  

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร  เสนานิคม1 และชุมชนหลัง วค.

จันทรเกษม 

 

เขตบางกะป]   โรงเรียนเทพลีลา 

เขตห9วยขวาง   โรงเรียนจันทรHหุ@นบำเพ็ญ 

คณะวิทยาการจัดการ ชัยนาท อำเภอเนินขาม ตำบลเนินขาม หมู@ท่ี 1 หมู@ท่ี 2 หมู@ท่ี 3 หมู@ท่ี 4  

หมู@ท่ี 5 หมู@ท่ี 8 หมู@ท่ี 9 หมู@ท่ี 10 

หมู@ท่ี 11 หมู@ท่ี 12 หมู@ท่ี 13  

หมู@ท่ี 14 หมู@ท่ี 15 และหมู@ท่ี 16 

 

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร  เสนานิคม 2  

เขตคลองสามวา   มัสยิดกมาลุลอิสลาม 
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คณะ/หน.วยงาน  

จังหวัด 
ป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อำเภอ/เขต ตำบล หมู.บDาน/ชุมชน โรงเรียน/อ่ืนๆ 
คณะศึกษาศาสตรH กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร   โรงเรียนบ9านลาดพร9าว และ

โรงเรียนเสนานิคม 

เขตลาดพร9าว   โรงเรียนวัดลาดพร9าว และ

โรงเรียนเทพวิทยา 

เขตหนองจอก   โรงเรียนผลลีรุ@งเรือง 

คณะมนุษยศาสตรHและ

สังคมศาสตรH 

ชัยนาท อำเภอวัดสิงหH ตำบลวังหมัน หมู@ท่ี 5  

  โรงเรียนในพ้ืนท่ี 13 โรงเรียน 

1) โรงเรียนบ9านทุ@งกว9าง  

2) โรงเรียนวัดบ@อแร@ (วิจิตรราษฎรH

บำรุง)  

3) โรงเรียนวัดหนองจิก  

4) โรงเรียนบ9านหนองขุ@นมิตรภาพ

ท่ี 136  

5) โรงเรียนวัดวังหมัน  

6) โรงเรียนสำราญราษฎรHบำรุง  

7) โรงเรียนวัดดอนตาล  

8) โรงเรียนวัดโคกสุก  

9) โรงเรียนบ9านท@าข9ามวังน้ำ  

10) วัดหนองน9อย  
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คณะ/หน.วยงาน  

จังหวัด 
ป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อำเภอ/เขต ตำบล หมู.บDาน/ชุมชน โรงเรียน/อ่ืนๆ 
11) โรงเรียนอนุบาลวัดสิงหH  

12) โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส  

13) โรงเรียนวัดคลองบุญ 

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร   มูลนิธิเด็กอ@อนในสลัมฯ 

    ฑัณทสถานบำบัดพิเศษ เรือนจำ

กลางคลองเปรม 

วิทยาลัยการแพทยHทางเลือก กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร  ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชน

เคหะสถานเจริญชัย 

 

เขตลาดพร9าว  ชุมชนเฟรนชิฟ ชุมชนเลิศอุบล 4 

ชุมชนพุ@โพธ์ิกลาง และชุมชนอมร

พันธH 9 

 

เขตดอนเมือง  ชุมชนทัดชาวิลล@า  

และชุมชนเจษฎา 1 

 

ศูนยHการศึกษา มจษ.-

ชัยนาท 

ชัยนาท อำเภอสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา หมู@ท่ี 7 หมู@ท่ี 8 และหมู@ท่ี 16  

ตำบลห9วยกรด หมู@ท่ี 9  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร   โรงเรียน ได9แก@ โรงเรียนเสนานิคม 

โรงเรียนวัดเสมียนนารี และ

โรงเรียนวัดเทวสุนทร  
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คณะ/หน.วยงาน  

จังหวัด 
ป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อำเภอ/เขต ตำบล หมู.บDาน/ชุมชน โรงเรียน/อ่ืนๆ 
ศาสนสถาน ได9แก@ วัดเสมียนนารี 

และวัดเทวสุนทร 

เขตลาดพร9าว   โรงเรียน ได9แก@ โรงเรียนวัด

ลาดพร9าว โรงเรียนวัดลาดปลาเค9า 

โรงเรียนลาดปลาเค9าพิทยาคม 

และโรงเรียนสตรีวิทยา 2  

ศาสนสถาน ได9แก@ วัดลาดพร9าว 

วัดลาดปลาเค9า วัดสิริกมลาวาส 

และวัดสาครสุ@น 
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สูตรการคำนวณ  

 1. คำนวณค+าร.อยละจำนวนชุมชนเป9าหมายที ่ได.ร ับการพัฒนาอย+างต+อเนื ่องตามแผนเสริมสร.าง

ความสัมพันธMกับชุมชน 

 

 

 

 

 

เกณฑ.การประเมิน 
 

เกณฑ.การประเมิน   1 คะแนน  2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน      5 คะแนน 

ร.อยละ 1 – 4  5 – 8  9 – 12  13 – 16  17 – 20  

 
ผู;กำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผู.ช+วยศาสตราจารยM ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธM    

 

ผู;จัดเก็บข;อมูล   1. ผู.ช+วยศาสตราจารยM ดร.ชนกานตM  สุวรรณทรัพยM    

2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                       เบอรMโทรศัพทM 9012 

3. นางสาวชญาณี  อู+รอด      เบอรMโทรศัพทM 9006 

  4. ตัวแทนคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนชุมชนเป9าหมายท่ีได.รับการพัฒนาอย+างต+อเน่ือง 

ตามแผนเสริมสร.างความสัมพันธMกับชุมชน 

 

จำนวนชุมชนเป9าหมายตามแผน 
X100 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสำเร็จในการสร;างความสัมพันธ.กับชุมชนในพ้ืนท่ีเปOาหมาย 

คำอธิบาย 
 การพัฒนาการเสริมสร.างความสัมพันธMกับชุมชนเป]นการบริการวิชาการเพื่อสร.างความสัมพันธMกับ

ชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท.องถ่ินตามยุทธศาสตรMมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท.องถ่ิน 

ได.แก+ ด.านเศรษฐกิจ ด.านสังคม ด.านส่ิงแวดล.อม ด.านการศึกษา รวมถึงด.านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง 

 ผู.นำชุมชน หมายถึง ผู.ที ่มีบทบาทในการนำพาชุมชนสู+การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เป]นผู.ที ่มี

บทบาทสำคัญต+อการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให.อยู+ดี มีสุขได. คำว+า “ผู.นำ” ในการ

พัฒนาชุมชนนั้น ไม+ได.มีเพียงผู.นำที่มีตำแหน+งหน.าที่ทางกฎหมายเพียงอย+างเดียว ผู.นำในชุมชนสามารถแบ+ง

ออกเป]น 4 ประเภท ซึ่งมีคุณลักษณะและข.อจำกัดที่แตกต+างกัน ซึ่งล.วนแล.วแต+มีบทบาทที่สร.างการพัฒนาให.

เกิดข้ึนในชุมชนได.ท้ังส้ิน ประกอบด.วย 

 1. ผู.นำทางการปกครอง ได.แก+ ผู.ใหญ+บ.าน กำนัน ประธานชุมชน 

         สถานะและเสถียรภาพ : มีอำนาจหน.าที่ตามกฎหมาย ตำแหน+งหน.าที่มีความมั่นคงปานกลาง 

เปล่ียนแปลงได. 

 2. ผู.นำทางการเมือง ได.แก+ สมาชิกสภาท.องถ่ิน ผู.บริหารองคMกรปกครองส+วนท.องถ่ิน 

         สถานะและเสถียรภาพ : มีอำนาจหน.าที่และงบประมาณตามกฎหมาย ตำแหน+งหน.าที่ความมั่นคง

น.อย เปล่ียนแปลงได. (ตามวาระ) 

       3. ผู.นำทางศาสนา และผู.นำทางจิตวิญญาณ 

          สถานะและเสถียรภาพ : มีศรัทธามีพื้นที่ทางสังคม ตำแหน+งหน.าที่มีความมั่นคงปานกลาง มีโอกาส

เปล่ียนแปลง 

       4. ผู.นำทางธรรมชาติ (หมายรวมถึงครู หมออนามัย ท่ีมีบทบาทในการนำพาการพัฒนาชุมชน) 

         สถานะและเสถียรภาพ : มีศรัทธา มีเครือข+ายภายนอกที่ทำเรื่องเดียวกัน หน.าที่ความมั่นคงสูง

เพราะทำด.วยใจ ยึดม่ันอุดมการณM  เปล่ียนแปลงยาก 

 

ข;อมูลท่ีติดตาม 
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร.างความสัมพันธM 

เกณฑ.การประเมิน 
1. มีการวิเคราะหMบริบทปnญหา ความต.องการร+วมกับชุมชน 

 2. การมีส+วนร+วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีเป9าหมาย 

 3. มีการจัดกิจกรรมกับพ้ืนท่ีเป9าหมายต+อเน่ืองไม+น.อยกว+า 3 ปo 

 4. การมีส+วนร+วมกับชุมชนในการผลักดันงานของผู.นำชุมชน 

 5. แนวปฏิบัติท่ีดีในการเสริมสร.างความสัมพันธMกับชุมชน 
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เกณฑ.การประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 

คะแนนเฉล่ียผลการ

ดำเนินงานตามระดับ

ความสำเร็จในการ

สร.างความสัมพันธMกับ

ชุมชน 

1 

คะแนน 

2 

 คะแนน 

3 

คะแนน 

4 

คะแนน 

5 

คะแนน 

 
 
ผู;กำกับดูแลตัวช้ีวัด  

ผู.ช+วยศาสตราจารยM ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธM    

 

ผู;จัดเก็บข;อมูล   1. ผู.ช+วยศาสตราจารยM ดร.ชนกานตM  สุวรรณทรัพยM    

2. นางสาวศิวิภา    คำลอย                       เบอรMโทรศัพทM 9012 

3. นางสาวชญาณี  อู+รอด      เบอรMโทรศัพทM 9006 

  4. ตัวแทนคณะ 
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ภาคผนวก ค. 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนเสริมสร;างความสัมพันธ?กับชุมชน 

ประจำปEงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนเสริมสร2างความสัมพันธ7กับชุมชนที่สอดคล2องกับระบบ 3S (Shared Vision / Synergy / School-Based Activities) 

 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

1 โครงการอนุรักษDพันธุกรรมขIาว 

และพืชสมุนไพรทIองถิ่นชัยนาท 

(โครงการ อพ.สธ.)  

 

1. เพื่อรZวมสนองพระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. ในการอนุรักษDพันธุD

พืชในจังหวัดชัยนาทไวI 

2. เพื่อเปbนแหลZงอนุรักษDพันธุDขIาว พืช

และสมุนไพรของจังหวัดชัยนาท 

3. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียน 

และการวิจัยกับการพัฒนาทIองถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 การปลูกรักษาพันธุDขIาวในเขต

พื้นที่ปลูกรักษาโครงการ อพ.สธ.-มจษ. 

Shared Vision / 

Synergy  

200,000  คณะเกษตร

และชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาพันธุDพืชและแปลง

สมุนไพรในเขตพื้นที่ปลูกรักษาโครงการ 

อพ.สธ.-มจษ. 

150,000  

2 โครงการสZงเสริมเพื่อยกระดับการผลิต

สินคIาเกษตรและอาหารมุZงสูZมาตรฐาน

เกษตรอินทรียD (โครงการรZวม 1) 

 

1. เพื่อยกระดับการปลูกขIาว ผัก 

และสมุนไพรมุZงสูZมาตรฐานเกษตร

อินทรียDในดIานผลิต การเก็บเกี่ยว 

และการจัดการผลผลิต 

2. เพื่อการพัฒนาการผลิตเห็ดและ

การแปรรูปเห็ดสำหรับผูIประกอบการ 

3. เพื่อยกระดับการเลี้ยงปศุสัตวDใน

เขตจังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ 1 สZงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

และสรIางความเข็มแข็งเกษตรกรผูIปลูกขIาว

ตามหลักการมาตรฐานขIาวอินทรียD 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

200,000  คณะเกษตร

และชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 2 สZงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

และสรIางความเข็มแข็งเกษตรกรผูIปลูก

สมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพร

อินทรียD 

200,000  

กิจกรรมที่ 3 สZงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

และสรIางความเข็มแข็งเกษตรกรผูIปลูกผัก

ตามหลักการมาตรฐานเกษตรอินทรียD 

200,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ด

เศรษฐกิจครบวงจร“การผลิตและการแปรรูป

เห็ดเศรษฐกิจ” 

200,000  

กิจกรรมที่ 5 อบรมการผลิตและการจัดการ

สัตวDในฟารDม 

59,940  

กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงการผลิตและการจัดการ

สัตวDในฟารDม 

90,060  

3 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑD

ช ุมชนทIองถ ิ ่นเพ ื ่อขยายตลาดภ ูมิ

ปzญญาดIวยหลักการมาตรฐานการผลิต

ที่ดี(GMP) (โครงการรZวม 2) 

 

 

1.  เพ ื ่ อพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ Dช ุมชน 

(OTOP) ในตำบลหIวยกรด จังหวัด

ช ั ยนาทให Iม ี ความ เข Iมแข ็ งทาง

เศรษฐกิจ 

2. เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการ

แข Z ง ข ั น ขอ งส ิ นค I า เ กษตรและ

ผลิตภัณฑDชุมชน (OTOP) 

3. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑDชุมชน 

(OTOP) สูZมาตรฐานการผลิตที่

ปลอดภัย 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑDสินคIา

ชุมชน (OTOP) จากขIาว 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

200,000  คณะเกษตร

และชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑDสินคIา

ชุมชน (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑDตาลโตนด

สุขภาพ 

150,000  

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาตZอยอดผลิตภัณฑD

สินคIาชุมชน (OTOP)ประเภทผลิตภัณฑD

สมุนไพร 

150,000  

กิจกรรมที่ 4 การถZายทอดความรูIและการดูแล

ระบบการขายสินคIาออนไลนDสำหรับ

ผลิตภัณฑDสินคIาชุมชน (OTOP) 

50,000  

กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปขIาวเมZา 

 

25,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิต และ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

 

 

1. เพื่ออบรมใหIความรูIดIานการ

พัฒนาผลิตภัณฑDอาหาร โดยใชIองคD

ความรูIที่ไดIในงานวิจัย โดยใชIวัตถุดิบ

ที่มีอยูZในทIองถิ่น  

2. เพื่อสZงเสริมการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพ รวมถึงสอดแทรกความรูIดIาน

อาหารและโภชนาการใหIแกZ 

ประชาชน ในตำบลสามงZามทZาโบสถD

จังหวัดชัยนาท 

3. เพื่อสZงเสริมและใหIความรูI

ความสำคัญของบรรจุภัณฑDแกZ

ประชาชน ในยดุสมัยใหมZ 

4. เพื่อใหIความรูIดIานการนำ

ผลิตภัณฑDที่มีอยูZในทIองถิ่นมาพัฒนา

โดยใชIบรรจุภัณฑDในการเพิ่มมูลคZา 

5. เพื่ออบรมใหIความรูIการทำเกษตร

แบบยั่งยืนดIวยน้ำหมักชีวภาพแกZ

ประชาชน ในตำบลบIานเชี่ยน จังหวัด

ชัยนาท 

กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสรIางอาชีพ 

เพิ่มรายไดI ดIานอาหารและผลิตภัณฑDชุมชน 

Shared Vision / 

Synergy  

150,000  คณะ

วิทยาศาสตรD 

กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑD

ไทยเชิงสรIางสรรคDวิถีไทย วิถีใหมZ 

100,000  

กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสZงเสริมการ 

ทำเกษตรแบบยั่งยืนดIวยน้ำหมักชีวภาพ 

 

 

200,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

5 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑD

ชุมชนผนวก University as a 

Marketplace 

 

 

1. เพื่อออกแบบหรือพัฒนารูปแบบ

ของบรรจุภัณฑDของสินคIาผลิตภัณฑD

ชุมชน OTOP ประเภทสบูZสมุนไพรใหI

เปbนเอกลักษณDของชุมชน 

2. เพื่อออกแบบหรือพัฒนารูปแบบ

ของบรรจุภัณฑDของสินคIาผลิตภัณฑD

ชุมชน OTOP ประเภทสบูZสมุนไพร

ใหIมีตIนทุนลดลง และมีราคาสูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 1 ออกแบบสรIางบรรจุภัณฑD

ผลิตภัณฑDประเภทสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท 

Shared Vision / 

Synergy  

150,000  คณะ

วิทยาศาสตรD 

6 โครงการบริการวิชาการสูZชุมชน 4.0 

 

 

1. เพื่ออบรมใหIความรูIแกZครู อาจารยD 

และผูIสนใจในการสรIางสื ่อการสอน

โดยใชIโปรแกรมสำเร็จรูป 

2. เพื่ออบรมครูใหIมีความรูIดIานการ

พัฒนาสมรรณนะผูIเรียนไดIตรงตาม

ความตIองการอาชีพแหZงอนาคต 

3. เพ ื ่ออบรมใหIความรูIดIานอาชีพ

ทางเล ือกและตZอยอดอาช ีพ แกZ

เยาวชนในตำบลบIานเช ี ่ยน และ

เยาวชนเขตจตุจักร 

4. เ พ ื ่ อ อ บ ร ม ใ หI ค ว า ม รูI ดI า น

กระบวนการสรIางและตZอยอดอาชีพ

แกZเยาวชนโดยใชIสื่อเทคโนโลยีใหIแกZ

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูIคณิตศาสตรDโดย

ใชIโปรแกรมสำเร็จรูป 

Shared Vision / 

Synergy  

50,000  คณะ

วิทยาศาสตรD 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

พัฒนาสมรรถนะผูIเรียนดIานการศึกษาตZอและ

อาชีพแหZงอนาคต 

150,000  

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหI

เยาวชน 

150,000  

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะดIานวิขาการ

คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีในยุค 4.0 

150,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

เยาวชนตำบลบIานเชี่ยน และเยาวชน

เขตจตุจักร 

5. เพื่ออบรมครูใหIมีสมรรถนะของครู

ย ุ ค ใ ห มZ ดI า น ว ิ ท ย า ศ า ส ต รD แ ล ะ

เทคโนโลย ี  พรIอมตZอการจ ัดการ

เรียนรูIในศตวรรษที่ 21 

2. เพื่ออบรมเตรียมความพรIอม

ผูIเรียน ใหIมีประสบการณDและทักษะ

สำคัญที่จำเปbนตZอการเรียนรูIตลอด

ชีวิต 

7 โ ค ร งก า รส Z ง เ ส ร ิ ม ส ุ ขภ า วะและ

สิ่งแวดลIอมที่ดีเพื่อชุมชน 

 

  

1. เพ ื ่ออบรมใหIความรูIดIานระบบ

สุขภาพชุมชน แกZประชาชน ในชุมชน

เสนานิคม 1 

2. เพื ่ออบรมใหIประชาชนในชุมชน

สามารถออกกำลังกายที่ถูกวิธี และ

ดูแลสุขภาพของตนเองไดIอยZางเหมา

สมกับชZวงวัย 

3. เพ ื ่ อ ใหIความรูI ดI านท ักษะการ

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกสDประชาชน

ในชุมชนเสนานิคม 1 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการดIานการออก

กำลังกายและการสZงเสริมสุขภาพ 

Shared Vision / 

Synergy  

150,000  คณะ

วิทยาศาสตรD 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการดIานทักษะ 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสDในชุมชนเสนา

นิคม 1 

150,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

4. เพื่อใหIประชาชนในชุมชนสามารถ

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกสDที่ถูกตIอง 

 

8 โครงการส ืบสานศ ิลปว ัฒนธรรม 

โดยใชIวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาทIองถิ่น 

 

 

1.เพ ื ่อใหIความรูIแกZผูI เขIารZวมดIาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูม ิปzญญา 

ทIองถิ ่น เพื ่อเสริมสรIางคุณคZาและ

จิตสำนึกรักษDทIองถิ่น 

2.เพื่อสZงเสริมใหIนักศึกษาไดIนำ

ความรูIจากการเรียนการสอนมาใชIใน

การจัดกิจกรรมดIานการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใชI

วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทIองถิ่น 

“งามวิถีไทย ณ วังวิทยD” 

Shared Vision / 

Synergy  

200,000  คณะ

วิทยาศาสตรD 

9 โครงการการสื ่อสารและการจัดการ

ความรู Iเพื ่อการสืบสาน สรIางสรรคD 

และตZอยอดมรดกภูมิปzญญาวัฒนธรรม 

ผ Iาทอพ ื ้น เม ืองลาวเว ียงเน ินขาม 

จังหวัดชัยนาท 

1 .  เพ ื ่ อส Z ง เสร ิ มการทำน ุบำรุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ความเปbนไทยของ

คณะฯ โดยการผลิตสื ่อภูม ิป zญญา

วัฒนธรรม ชุมชนผIาทอพื้นเมืองลาว

เวียงเนินขาม ต.เนินขาม จ.ชัยนาท 

2. เพื่อสZงเสริมใหIนักศึกษามีปzญญารูI

คิด สามารถประยุกตDใชIความรูIและ

ทักษะตZางๆ ในการสรIางสรรคDชิ้นงาน 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อผลิตสื่อภูมิปzญญา

วัฒนธรรม ชุมชนผIาทอพื้นเมืองลาวเวียงเนิน

ขาม ต.เนินขาม จ.ชัยนาท “วัยเกäาเลZาเรื่อง 

Shared Vision / 

Synergy  

100,000  คณะวิทยาการ

จัดการ 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

10 โครงการเสริมสรIางการเรียนรูI สูZ ชุมชน

เปbนสุข 

 

 

1. เพ ื ่ อ ใหI ผูI เ ขI าอบรมม ี รZ า งกาย

แข็งแรง สุขกาย สุขใจ มีความรูIใน

เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง 

2. เพ ื ่ อ ใหIคนในช ุมชนเก ิดความ

สามัคคีกัน และสามารถนำความรูIที่

ไดIรับไปใชIประโยชนDไดI 

3. เพื่อใหIผูIเขIาอบรมมีความรูIดIานการ

สื ่อสารออนไลนD สำหรับสรIางและ

ขยายโอกาสทางธุรกิจสำหรับผูIขาย

สินคIารายใหมZในชุมชนเมือง 

4. เพื่อใหIผูIเขIาอบรมมีความรูIดIานการ

ออกแบบบรรจุภัณฑDสำหรับ 

สรIางและขยายโอกาสทางธุรกิจ

สำหรับผูIขายสินคIารายใหมZในชุมชน

เมือง 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสรIางทกัษะการเรียนรูIการ

สื่อสารออนไลนDการบรรจุภัณฑDสำหรับผูIขาย

สินคIารายใหมZในชุมชนเมือง 

Shared Vision / 

Synergy  

50,000  คณะวิทยาการ

จัดการ 

11 โครงการการพัฒนาแหลZงเรียนรูIเพื่อ

การทZองเที่ยวเชิงเกษตรแบบองคDรวม

บนฐานศาสตรDพระราชาโคกหนองนา

โมเดล 

 

 

1. เพื ่อพัฒนาศักยภาพและเตรียม

ความพรIอมคนในชุมชนที ่ เขIารZวม

โครงการโคกหนองนาใหIนIอมนำ

ศาสตรDพระราชามาพ ัฒนาการ

ทZองเที่ยวเชิงเกษตรแบบองคDรวม 

กิจกรรมที่ 1 สืบสานประเพณีจุลกฐิน 

สรIางอัตลักษณDชุมชน เพือ่สZงเสริมการ

ทZองเที่ยวในชุมชน 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

147,500  คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมที่ 2 สZงเสริมเยาวชนรุZนใหมZ สืบสาน

ภูมิปzญญาคนรุZนเกZา เพื่อพัฒนาชุมชนอยZางยัง

ยืน 

115,590  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

2. เพื่อพัฒนาการทZองเที่ยวรูปแบบ

ใหมZเชื่อมโยงการทZองเที่ยวในชุมชน 

กิจกรรมที่ 3 คIนหาปราชญDชุมชนองคDความรูI

ภูมิปzญญาดIานการเกษตรกรรมอยZางยังยืน 

73,290  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแหลZงเรียนรูIเกี่ยวกับทุน

วัฒนธรรม ดIานการเกษตรกรรมชุมชน 

93,690  

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ สมารDทฟารD

เมอรD 

63,290  

กิจกรรมที่ 6 การคิดตIนทุนและการพัฒนาสื่อ

เพื่อการประชาสัมพันธDการทZองเที่ยวเชิง

เกษตรกรรม 

106,640  

12 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตาม

ศาสตรDคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตาม

ศาสตร Dคณะว ิทยาการจ ัดการ ใน

รูปแบบหลักสูตรปกติ และออนไลนD 

2. เพ ื ่อถ Zายทอดองค Dความร ู Iและ

ประสบการณDใหIกับชุมชน หรือผู Iที่

ส น ใ จ  Up-skill/Re-skill ใ น เ ข ต

จตุจักร เขตลาดพรIาว และชุมชนบIาน

เนินขาม จังหวัดชัยนาท 

3 .  เพ ื ่ อบ ู รณาการความร Zวมมือ

ระหวZางพันธมิตรทางวิชาการของ

คณะวิทยาการจัดการ ในการพัฒนา

กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรระยะสั้นดIานธุรกิจ

รIานอาหารมืออาชีพ 

Synergy  62,000  คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรระยะสั้นออนไลนDตาม

ศาสตรDคณะวิทยาการจัดการ  

113,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

หลักสูตรระยะสั ้นหรืองานบริการ

วิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขIอง 

กลุMมเปPาหมาย  

ช ุ ม ช น  ห ร ื อ ผ ู I ท ี ่ ส น ใ จ  

Up-skill/Re-skill ในเขตจตุจักร  

เขตลาดพรIาว และพื้นที่เนินขาม จ.

ชัยนาท จำนวน 30 คน 

ร ะยะ เ ว ล า  ด ำ เ น ิ น ก า รพ ัฒนา

หลักสูตร 5 เดือน ดำเนินการเรียน

การสอนจริง 5 วัน 

สถานที่  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

13 โครงการอนุรักษDและพัฒนาแมZน้ำ คู 

คลองแหZงชาต ิ

 

 

1. เพื่อสรIางจิตสํานึกที่ดีดIานการดูแล 

แกIไข รักษาสิ่งแวดลIอมอยZางยั ่งยืน

แกZชุมชน 2 ฝzéงคลองแสนแสบ เขต

มีนบุรี,เขตหนองจอก และเขตคลอง

สามวา 

2. เพื่อสรIางการเรียนรูIและถIายทอด

ความรูIเรื่อง การดำเนินชีวิตอยZางมี

คุณภาพในสภาพสิ่งแวดลIอมที่มี

คุณภาพตามชุมชนริม 2 ฝzéงคลอง

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพรIอมงานวัน

อนุรักษDแมZน้ำ คู คลองแหZงชาต ิ

Shared Vision / 

Synergy  

2,100 

 

 คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมที่ 2 อนุรักษDและพัฒนาแมZน้ำ คู 

คลองแหZงชาต ิ

97,900  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

แสนแสบ เขตมีนบุรี เขตหนองจอก 

และเขตคลองสามวา 

14 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑD

ช ุมชนทIองถ ิ ่นเพ ื ่อขยายตลาดภ ูมิ

ปzญญา (โครงการรZวม 2) 

การพัฒนาตZอยอดผลิตภัณฑDสินคIา

ชุมชน ไมIกวาดเกษียณสุข ต.วังหมัน 

อ.วัดสิงหD จ.ชัยนาท 

1 เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑD

ชุมชนใหIไดIมาตรฐานที่สูงขึ้น 

 2. เพื่อสZงเสริมชZองทางการตลาดใน

การจำหนZายผลิตภัณฑDชุมชนทั้งใน

ประเทศและตZางประเทศ 

กิจกรรมที ่ 1 การพัฒนาตZอยอดผลิตภัณฑD

สินคIาชุมชน ไมIกวาดเกษียณสุข ต.วังหมัน อ.

วัดสิงหD จ.ชัยนาท 

Shared Vision / 

Synergy  

150,000  คณะ

มนุษยศาสตรD

และ

สังคมศาสตรD 

15 โครงการ Human plus มนุษยDเพิ ่มสุข 

ดนตรีเพื่อชุมชน 

 

 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนรอบ

ขIางมหาวิทยาลัย 

2. เพื ่อพัฒนาทักษะผู Iต IองขังดIาน

ดนตรี ใหIใชIเวลาวZางใหIเปbนประโยชนD 

3. เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในดIาน

ดนตร ี

 

กิจกรมที่ 1 อบรมดนตรีสาหรับเยาวชนชุมชน

หลังมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

Synergy  50,000  คณะ

มนุษยศาสตรD

และ

สังคมศาสตรD 

กิจกรมที่ 2 พัฒนาผูIตIองขังดIวยดนตรีเพื่อคืน

คนดีใหIสังคม 

150,000  

กิจกรมที่ 3 ตIนกลIาดนตรีจันทรเกษม 50,000  

16 โครงการอบรมเช ิงปฎ ิบ ัต ิการภาษา 

ASEN เพื่อการสื่อสาร ระดับตIน 

 

 

1. เพื่อฝïกอบรมบุคคลทั่วไป พนักงาน 

และเจIาหนIาที่ ที่มีความสนใจเรียนรูI

ภาษาขแมรDและภาษาเมียนมาเพื่อ

สื ่อสารตลอดจนผู Iประกอบการ ที่

สนใจดIานการคIาและการลงทุน ใหI

กิจกรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาขแมรD

เพื่อการสือ่สาร ระดับตIน สำหรับบุคคลทั่วไป 

รุZน 17 

Shared Vision / 

Synergy  

50,000  คณะ

มนุษยศาสตรD

และ

สังคมศาสตรD กิจกรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาขแมรD

เพื่อการสื่อสาร ระดับตIน สำหรับบุคคลทั่วไป 

รุZน 18 

50,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

สามารถใช Iภาษาขแมร Dและภาษา

เมียนมาไดIอยZางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื ่อสรIางเครือขZายความรZวมมือ

ระหวZางชาวไทยและกัมพูชา ชาวไทย

และพมZา เพ ื ่อประโยชนDด Iานการ

ติดตZอสื่อสาร ความรZวมมือและความ

ชZวยเหลือในอนาคต 

3.เพื่อเตรียมความพรIอมใหIผูIเขIารับ

การอบรมไดIมองเห็นลูZทางและโอกาส

ในดIานการคIาและการลงทุนตลอดจน

การติดตZอสื่อสารที่จะเปbนประโยชนD 

สามารถนําไปใชIไดIในสถานการณDจริง 

กิจกรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเมียนมา 

เพื่อการสื่อสาร ระดับตIน สำหรับบุคคลทั่วไป 

รุZน 6 

50,000  

กิจกรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเมียนมา 

เพื่อการสื่อสาร ระดับตIน สำหรับบุคคลทั่วไป 

รุZน 7 

50,000  

17 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร 

"นาฏศิลปóสรIางสรรคD" 

 

 

1. เพื่อใหIครูมีความรูIและทักษะการ

สรIางสรรคDนาฏศิลปóที ่หลากหลาย

รูปแบบ 

2. เพื ่อใหIครูสามารถนําความรู Iไป

ถZายทอดแกZเด็กและชุมชนไดIอยZาง

มั่นใจและภาคภูมิใจ 

3. เพื่อเปbนแนวทางใหIครูสามารถตZอ

ยอดสรIางสรรคDนาฏศิลปóและสามารถ

บูรณาการความรูIไดIอยZาง 

กิจกรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"นาฏศิลปóสรIางสรรคD" 

Shared Vision / 

Synergy  

200,000  คณะ

มนุษยศาสตรD

และ

สังคมศาสตรD 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในแตZ

ละพื้นที่ เกิดประโยชนDแกZเด็ก

นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนอยZาง

เต็มศักยภาพ 

18 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูI

เพื่อพัฒนาเครือขZายโรงเรียนขนาดเล็ก 

(โครงการรZวมที่ 3) 

การพัฒนาการเรียนรูIดIานการอZานออก

เขียนไดIภาษาไทยของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาใน อําเภอวัดสิงหD จังหวัด

ชัยนาท 

 

1. เพื ่อชุดสื ่อสZงเสริมการอZานออก

เขียนไดIที่สZงผลใหIผูIเรียนสามารถอZาน

ออกเขียนไดIอยZางมีประสิทธิผล 

2. เพื่อการพัฒนาการเรียนรูIดIานการ

อZานออกเขียนไดIภาษาไทยของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาใน

โรงเรียนเขตพื้นที่ อำเภอวัดสิงหD 

จังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ 1.อบรมแมZไกZตIนแบบเพื่อ

พัฒนาการอZานออกเขียนไดI 

Shared Vision / 

Synergy  

37,000  คณะ

มนุษยศาสตรD

และ

สังคมศาสตรD 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนรูIดIานการ

อZานออกเขียนไดIภาษาไทยของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาใน อําเภอวัดสิงหD จังหวัด

ชัยนาท 

363,000  

19 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูI

เพื่อพัฒนาเครือขZายโรงเรียนขนาดเล็ก 

(โครงการรZวมที่ 3) 

สรIางภูมิคุ Iมกันทางกฎหมายเกี่ยวกับ

สื ่อ เกมและพนันออนไลนDสู Zเยาวชน

ชัยนาท 

1. เพื ่อใหIความรู IและความเขIาใจ

กฎหมายเกี่ยวสื่อออนไลนD เกมและ

พนันออนไลนD แกZเด็กและเยาวชนใน

ทIองถิ่นจังหวัดชัยนาท 

2. เพ ื ่อให Iเพ ิ ่มท ักษะและเพิ ่มพูน

ภูมิคุ IมกันใหIเด็กและเยาวชนอยู Zใน

สังคมยุคดิจิทัลไดIอยZางมีความสุขและ

ยั่งยืนแกZเด็กและเยาวชน 

ในทIองถิ่นจังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ 1 สำรวจปzญหาหรือความสนใจ

เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายสำคัญ 

Shared Vision / 

Synergy  

300,000  คณะ

มนุษยศาสตรD

และ

สังคมศาสตรD 

กิจกรรมที่  2   

1. ประชาสัมพันธDโครงการ 

2. จัดอบรมความรูIเชิงปฏิบัติการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับสื่อออนไลนD เกมและพนันออนไลนD 

   

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการอบรมสัมมนา

โครงการ 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

20 โครงการสZงเสริมคุณภาพชีวิตผูIสูงวัยใน

ชุมชนเมือง 

 

 กิจกรรมที่ 1 การสZงเสริมคุณภาพชีวิตผูIสูงวัย

ในชุมชนเมือง 

Synergy  30,000  คณะ

ศึกษาศาสตรD 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการสZงเสริม

คุณภาพชีวิตผูIสูงวัยในชุมชนเมือง 

20,000  

21 โครงการบริการวิชาการคณะ

ศึกษาศาสตรD 

 

 

1 .  เพ ื ่ อพ ัฒนาความร ู I ทางด I าน

เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลเพ ื ่อการศ ึกษา

สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที ่จตุจักร 

ลาดพรIาวและโรงเรียนในเครือขZาย

ความร Z วมม ื อทา งว ิ ช าการของ

กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อประเมินผลการใชIนวัตกรรม

การเรียนรูIดIวยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่

จตุจ ักร ลาดพรIาวและโรงเรียนใน

เครือขZายความรZวมมือทางวิชาการ

ของกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อพัฒนาทักษะ และประเมินผล 

3  R (Reading Writing Arithmetic) 

การอZาน การเขียน และการคิดเลข

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เขต

พื้นที่จตุจักร ลาดพรIาว อำเภอสรรพ

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลการใชI

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูIโดยการใชI

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการจัดการ

เรียนรูIในโรงเรียน 

Shared Vision / 

Synergy  

200,000  คณะ

ศึกษาศาสตรD 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ทักษะ 3R (Reading Writing Arithmetic) 

250,000  

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนากรอบแนวคิดการ

เติบโตเพื่อเสริมสรIางคุณลักษณะ คนไทยที่พึง

ประสงคD ใหIแกZนักเรียนในเขตลาดพรIาวและ

จตุจักร 

200,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

ยา จังหวัดชัยนาท และโรงเรียนใน

เครือขZาย 

ความร Z วมม ื อทา งว ิ ช าการของ

กรุงเทพมหานคร  

4. เพื่อเสริมสรIางความรูIความเขIาใจ

ในเรื่อง กรอบแนวคิดการเติบโตเพื่อ

เสริมสรIางคุณลักษณะคนไทยที่พึง 

ประสงคD 

5. เพื่อพัฒนากิจกรรมตามกรอบ

แนวคิดเพื่อเสริมสรIางคุณลักษณะคน

ไทยที่พึงประสงคDเพื่อนำมาพฒันา

ผูIเรียน 

22 โครงการแพทยDจีนบริการวิชาการเพื่อ

สังคม 

 

1. เพ ื ่อให Iบ ุคลากรและน ักศ ึกษา

วิทยาลัยฯ นำความรูIความสามารถ

บูรณาการบริการวิชาการแกZสังคม 

2. เพื่อใหIประชาชนในชุมชน สังคม 

ได Iร ับการพัฒนาดIานสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. เพื่อบริการวิชาการความรูIในการ

ดูแลสุขภาพแกZประชาชน ใหIสามารถ

นำไปใชIดูแลสุขภาพของตนเองไดI 

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการวิจัยสูZชุมชน Synergy  50,000  วิทยาลัย

การแพทยD

ทางเลือก 

กิจกรรมที่ 2 แพทยDจีนบริการวิชาการเพื่อ

สังคม 

150,000  

กิจกรรมที่ 3 แพทยDจีนรวมใจภักดิ์จิตอาสา

เพื่อประชาพIนโรค 

80,000  

กิจกรรมที่ 4 สวยใสสุขภาพดีดIวยวิถีแพทยDจีน 20,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

23 โครงการพ ัฒนาฐานข Iอม ูลช ุมชน

ท Iองถ ิ ่ น ในพ ื ้ นท ี ่ ร ั บผ ิดชอบของ

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏจ ันทรเกษม 

ประจำปöงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

1. เพื่อสำรวจทุนทางสังคม ศักยภาพ 

สภาพปzญหา และความตIองการของ

ชุมชนในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร

และริมคลองลาดพรIาว 

2. เพื่อจัดเก็บขIอมูลและพัฒนา

ฐานขIอมูลทIองถิ่นจังหวัดชัยนาทเปbน

ฐานขIอมูลที่จะนำไปสูZการพัฒนา

ระบบคลังขIอมูลตZอไป 

กิจกรรมที่ 1 สำรวจปzญหาความตIองการของ

ชุมชนเพื่อบริการวิชาการในพื้นที่ริมคลอง

เปรมประชากร และริมคลองลาดพรIาว 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

120,000  งานบริการ

วิชาการ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาฐานขIอมูลทIองถิ่นจังหวัด

ชัยนาท 

170,000  

24 โครงการศูนยDความเปbนเลิศทาง 

ศาสนพิธีและความเปbนไทย 

1. เพื่อใหIผูIเขIารZวมโครงการมีความรูI

ทางศาสนพิธีและความเปbนไทย 

2. เพื่อใหIผูIเขIารZวมโครงการมี

แนวทางในการนำความรูIทาง 

ศาสนพิธีและความเปbนไทยไปใชIใน

ชีวิต ประจำวัน 

 

กิจกรรมที่ 1 เสวนาวิชาการมาตรฐานศาสน

พิธีดIวยพลังบวร 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

500,000  สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการมาตรฐานความ

เปbนไทยดIวยพลังบวร 

 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร

ทางศาสนพิธ ี

 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการความเปbน

ไทย 

 

กิจกรรมที่ 5 การประกวดแขZงขันดIานศาสน

พิธ ี

 

กิจกรรมที่ 6 การประกวดแขZงขันดIานความ

เปbนไทย 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเผยแพรZผลการแขZงขัน

ดIานศาสนพิธีและความเปbนไทย 

 

25 โครงการสZงเสริมการจำหนZายผลผลิต

และผลิตภัณฑDชุมชนจังหวัดชัยนาท 

(CRU Market Place) 

1. เพื่อสZงเสริมการจำหนZายผลผลิต

การเกษตรและผลิตภัณฑD  ส ินคIา

ชุมชนของจังหวัดชัยนาท 

2. เพื่อประชาสัมพันธDเผยแพรZ

ผลผลิตการเกษตรละผลิตภัณฑD 

สินคIาชุมชนจังหวัดชัยนาทใหIเปbนที่

รูIจัก 

กิจกรรมที่ 1 สZงเสริมการจำหนZายผลผลิตและ

ผลิตภัณฑDชุมชนจังหวัดชัยนาท (CRU 

Market Place) 

Shared Vision / 

Synergy 

28,360  ศูนยDการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทร

เกษม – 

ชัยนาท 

26 โครงการศูนยDการทอดองคDความรูI

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อเปbนแหลZงเรียนรูIเกษตรทฤษฏี

ใหมZและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริของชุมชนและทIองถิ่น  

 2 .  เพ ื ่ อ สน ับสน ุน ให I น ั ก เ ร ี ยน 

นักศึกษาและเกษตรกรในทIองถิ่นนำ

องคDความรูIปรับใชI  

กิจกรรมที่ 1. แหลZงการเรียนรูIเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

389,290  ศูนยDการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทร

เกษม – 

ชัยนาท 

กิจกรรมที่ 2 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูIการ

ปลูกขIาวขาวเจûกชัยนาท 

17,150  

27 โครงการอบรมการใชIงานโซเชียล

เน็ตเวิรDคแกZวิสาหกิจชุมชน 

ผูIประกอบการ และเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดชัยนาท  

1. เพื่อใหIความรูIในการใชIงาน และ

ความปลอดภัยของการใชIโซเชียล

เน ็ ต เ ว ิ ร D ค  แก Z ว ิ ส าหก ิ จ ช ุ ม ชน 

ผูIประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่

บริการ จังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใชIงานโซเชียล

เน็ตเวิรDคแกZวิสาหกิจชุมชน ผูIประกอบการ 

และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 

Shared Vision / 

Synergy  

37,000  ศูนยDการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทร

เกษม – 

ชัยนาท 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

2. เพื่อเพิ่มชZองทางการสื่อสารใหIกับ

วิสาหกิจชุมชน ผูIประกอบการและ

เกษตรกรในพื้นที่บริการ จังหวัด

ชัยนาทสามารถใชIงานโซเชียล

เน็ตเวิรDคจำหนZายสินคIาทางการ

เกษตรไดI 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนเสริมสร2างความสัมพันธ7กับชุมชนที่สอดคล2องกับระบบ 3S (นอกเหนือจากโครงการบริการวิชาการ) 

 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

1 โครงการสZงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑD

ชุมชนเพื่อกระตุIนเศรษฐกิจชุมชนของ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

1) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑDชุมชน 

2) เพื่อสรIางมาตรฐานการแปรรูปและ

การเพิ่มมูลคZาใหIกับผลิตภัณฑD 

3) เพื่อสรIาง เทคนิคและทักษะการ 

ป†ดการขายในยุค Digital 4.0   

4) เพื่อเพิ่มชZองทางการจัดจำหนZาย

ผลิตภัณฑDชุมชน 5) เพื่อลดตIนทุน

ผลิตภัณฑD สรIางรายไดIจากผลิตภัณฑD

ชุมชน 

1. การประชุมกลุZมยZอย  

 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

75,000  คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑDชุมชน  

 

150,000  

3. สรIางมาตรฐาน แปรรูป และการเพิ่มมูลคZา

ผลิตภัณฑDชุมชน 

 

150,000  

4. เสริมสรIางเทคนิคและทักษะการป†ดการ

ขาย 

ในยุค Digital 4.0   

 

150,000  

5. การเพิ่มชZองทางการจัดจำหนZายผลิตภัณฑD

ชุมชน     

 

100,000  

6. ลดตIนทุนผลิตภัณฑD สรIางรายไดIจาก

ผลิตภัณฑDชุมชน 

65,000  

7. ติดตาม ประเมินผลความกIาวหนIาและ

สรุปผลโครงการ 

 

110,000  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 

มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม แขวงทรายกองดิน เขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร;าง

อาชีพใหม@ 

2) การกำจัดขยะในชุมชนและ

การแปรรูปขยะให;เปJนเงิน 

3) เพ ื ่อ เพ ิ ่มช @องทางการจัด

จำหน@ายผลิตภัณฑTของชุมชน 

4) เพ ื ่ อคำนวณต ;นท ุน และ

แนวทางการจ ัดทำบ ัญช ี เ พ่ือ

ธุรกิจและผลิตภัณฑTชุมชน 

5) เพื่อสร;างความรู;ด;านสุขภาวะ

แก@ชุมชน 

6) เพื่อการสร;างแหล@งเรียนรู;การ

แปรรูปขยะ 

 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมกลุZมยZอย   Shared Vision / 

Synergy 

61,400  คณะวิทยาการ

จัดการ กิจกรรมที่ 2 การกำจัดขยะในชุมชนและการ

แปรรูปขยะใหIเปbนเงิน 

269,100  

กิจกรรมที่ 3 การสรIางแหลZงเรียนรูIการแปรรูป

ขยะ 

31,000  

กิจกรรมที่ 4 การยกระดับผลิตภัณฑDชุมชน 

และการพัฒนาสัมมาชีพและสรIางอาชีพใหมZ 

156200  

กิจกรรมที่ 5 การเพิ่มชZองทางการจัดจำหนZาย

ผลิตภัณฑDชุมชน (Digital marketing and 

Innovation for  Sub district )    

65,400  

กิจกรรมที่ 6 การคำนวณตIนทุน และแนวทาง

การจัดทำบัญชีเพื่อธุรกิจและผลิตภัณฑDชุมชน   

65,400  

กิจกรรมที่ 7 เสริมสรIางการเรียนรูI สูZชุมชน

เปbนสุข 

44,000  

กิจกรรมที่ 8 ติดตาม ประเมินผล

ความกIาวหนIาและสรุปผลโครงการ 

107,500  

3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการพื้นที่ตำบล

หIวยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

(การพัฒนาสังคมเกษตรกรรมพื้นที่

1. เพื่อสรIางหZวงโซZคุณคZาใหมZของ

สังคมเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลหIวยงู

ดIวยหZวงโซZคุณคZาใหมZที่เปbนการ

ทZองเที่ยวทางน้ำสำหรับสังคมสูงวัย 

1. กิจกรรมสZงเสริมสิ่งแวดลIอมเพื่อเพิ่มรายไดI

หมุนเวียนใหIกับชุมชน Circular Economy  

(ปุ•ยชุมชนอัดเม็ด) 

Synergy 30,276  คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. กิจกรรมการสรIางและพัฒนา Creative 

Economy ดIวยการยกระดับการทZองเที่ยว 

140,800  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

ตำบลหIวยงูสูZเป¶าหมายการเปbนแหลZง

ทZองเที่ยวทางน้ำสำหรับสังคมสูงวัย) 

ซึ่งเปbนการพฒันาแบบบูรณาการทั้ง

มิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลIอม 

2. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดIวย

การพัฒนาผลิตภัณฑDชุมชน การสรIาง

อาชีพใหมZ และการสZงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของคนในพื้นที่ตำบลหIวยงู 

โดยเฉพาะกลุZมผูIสูงอาย ุ

3. เพื่อสรIางสังคมตIนแบบการพัฒนา

ที่ยั่งยืนดIวยการ 

บูรณาการและใหIความสำคัญ 

กับการมีสZวนรZวมของทุกภาคสZวน 

ที่เกี่ยวขIองในพื้นที ่

(ปรับทัศนียภาพป®าชุมชนใหIเปbนแหลZง

ทZองเที่ยวชุมชน) 

3. กิจกรรมสZงเสริม 

สิ่งแวดลIอมเพื่อเพิ่มรายไดIหมุนเวียนใหIกับ

ชุมชน Circular Economy  

(แปรรูปเศษฟางเพื่อการพาณิชยD) 

19,476  

4. กิจกรรมจักรยานแรลลี่ 

เพื่อสZงเสริมการทZองเที่ยวในชุมชน 

91,076  

5. กิจกรรมพัฒนาที่พักอาศัยสูZมาตรฐานที่พัก

โฮมสเตยD 

184,276  

6. กิจกรรมสZงเสริมการทำสปาสุZมไกZและนวด

เพื่อสุขภาพ 

33,476  

7. การพัฒนาอาชีพใหมZเกี่ยวกับการทำสินคIา

ของที่ระลึก 

53,476  

8. กิจกรรมกำกับติดตามและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรDตำบล 

136,916  

9. กิจกรรมถZายทอดภูมิปzญญาทIองถิ่นของ

ผูIสูงอายุสูZเด็กและเยาวชนในชุมชน 

42,676  

10. กิจกรรมถZายทอดความรูIและเทคโนโลยี

การทำนาตีตาราง 

53,076  

11. กิจกรรมถอดองคDความรูIจากงานวิจัยใน

พื้นที่สูZการนำไปใชIประโยชนD 

14,476  
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

4 ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชนตำบลบIานเชี่ยน อำเภอหัน

คา จังหวัดชัยนาท ดIวยวิทยาศาสตรD

และเทคโนโลยี 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ตำบล 

บIานเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัด

ชัยนาท ดIวยวิทยาศาสตรDและ

เทคโนโลยี ในดIานเศรษฐกิจและ

การศึกษา 

2. เพื่อสรIางความเขIมแข็ง และเสริม

ศักยภาพของนักวิจัย มจษ. และ

นักวิจัยชุมชนในตำบลบIานเชี่ยน 

3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไก 

ในการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการ

พัฒนาทIองถิ่นแบบบูรณาการอยZางมี

สZวนรZวมกับชาวบIาน ทIองที่ ทIองถิ่น 

และภาคีเครือขZาย 

โครงการวิจัยยZอย 

1. การพัฒนากระบวนการ 

การผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจรแบบ 

มีสZวนรZวม ของตําบลบIานเชี่ยน จังหวัด

ชัยนาท 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑDอินทรียDชีวภาพเพื่อ

เสริมสรIางเศรษฐกิจชุมชนในตำบลบIานเชี่ยน 

อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ดIวย

วิทยาศาสตรDและเทคโนโลย ี

3. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมของ

ตำบลบIานเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  

4. การบริหารจัดการทางการเงินในครัวเรือน 

โดยกระบวนการมีสZวนรZวมของชุมชนตำบล

บIานเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  

5. การจัดการเรียนรูIเพื่อเสริมสรIางอาชีพโดย

ใชIแหลZงเรียนรูIในทIองถิ่นเปbนฐาน สำหรับ

สถานศึกษาในตำบลบIานเชี่ยน อำเภอหันคา 

จังหวัดชัยนาท   

School-Based 

Activities 

 

197,935.5 

 

 

 

198,500 

 

 

 

199,832 

 

200,000 

 

 

117,300 

 

 คณะ

วิทยาศาสตรD 

5 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ  

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

1. เพื่อออกแบบ วางแผน และ

ติดตามการพัฒนาเสIนทางทZองเที่ยว 

1. การออกแบบและพัฒนาเสIนทางการ

ทZองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรDและวิถีชุมชน 

School-Based 

Activities 

800,000  คณะ

วิทยาศาสตรD 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

2) เพื่อสรIางการมีสZวนรZวมของคนใน

ชุมชนโดยการรZวมพัฒนาผลิตภัณฑD

ของทIองถิ่นเพื่อรองรับเสIนทางการ

ทZองเที่ยวชุมชน 

3) เพื่อการประเมินผลและถอด

บทเรียนจากโครงการเพื่อการขยาย

ผล 

4) เพื่อดำเนินการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ อว. 

2. การยกระดับผลิตภัณฑDอัตลักษณDทIองถิ่นเพื่อ

รองรับการทZองเที่ยว 

3. การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกDทIองถิ่นเพื่อ

รองรับการทZองเที่ยว 

วิถีใหมZ 

4. การเตรียมความพรIอม 

ดIานภูมิทัศนDเพื่อการทZองเที่ยว 

5. กิจกรรมเฝ¶าระวัง COVID 

6. Community Data 

6 โครงการพัฒนาขIาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากZอนการแตZงตั้ง

ใหIมีและเลื่อนเปbนวิทยฐานะ

ศึกษานิเทศกDชำนาญการพิเศษ 

ศึกษานิเทศกDชำนาญการไดIเพิ่มพูน

สมรรถนะในการปฏิบัติงานในหนIาที่

ศึกษานิเทศกDชำนาญการพิเศษ  

สามารถวิเคราะหD สังเคราะหD 

บทบาทหนIาที่ความรับผิดชอบ และ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานไดIตามมาตรฐานวิทยฐานะ

ศึกษานิเทศกDชำนาญการพิเศษ 

1.การพัฒนาขIาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากZอนการแตZงตั้งใหIมีและเลื่อน

เปbนวิทยฐานะศึกษานิเทศกDชำนาญการพิเศษ 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

  คณะ

ศึกษาศาสตรD 

7 โครงการพัฒนาขIาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากZอนการแตZงตั้ง

ใหIมีและเลื่อนเปbนวิทยฐานะ

ศึกษานิเทศกDเชี่ยวชาญ 

ศึกษานิเทศกDชำนาญการพิเศษไดI

เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน

หนIาที่ศึกษานิเทศกDชำนาญการพิเศษ  

สามารถวิเคราะหD สังเคราะหD 

2.การพัฒนาขIาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากZอนการแตZงตั้งใหIมีและเลื่อน

เปbนวิทยฐานะศึกษานิเทศกDเชี่ยวชาญ 

Shared Vision / 

Synergy / 

School-Based 

Activities 

  คณะ

ศึกษาศาสตรD 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

บทบาทหนIาที่ความรับผิดชอบ และ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานไดIตามมาตรฐานวิทยฐานะ

ศึกษานิเทศกDชำนาญการพิเศษ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิง

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 

1. เพื่อพัฒนาอาจารยDหรือนักวิจัยใหI

มีทักษะการจัดกระบวนการกับคนใน

ชุมชน ทักษะการเปbนวิทยากร 

กระบวนการเพื่อพัฒนาโจทยDวิจัย 

เศรษฐกิจชุมชน 

2. เพื่อใหIมีความรูIความเขIาใจ

เกี่ยวกับเก็บขIอมูลและการสรIางการมี

สZวนรZวมในการวิจัยเพื่อทIองถิ่น การ

จัดการขIอมูล การวิเคราะหD 

สังเคราะหD และการนำงานวิจัยไปใชI

ประโยชนD 

3. เพื่อพัฒนาอาจารยDหรือนักวิจัยใหI

มีความเชื่อมโยงความรูIทางทฤษฎี

การจัดการเชิงพื้นที ่

4. เพื่อพัฒนาอาจารยDหรือนักวิจัย

ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชนไดI 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดIาน

เก็บขIอมูลและการสรIางการมีสZวนรZวมใน

งานวิจัยเชงิพื้นที ่

Shared Vision   สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค7 กิจกรรม ความสอดคล2อง

ระบบ 3S 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

 

9 โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองอยZาง

ยั่งยืน 

1. เพื่อจัดทำฐานขIอมูลบริบทพื้นที่

ชุมชนริมคลองลาดพรIาวและชุมชน

เปรมประชากร 

2. เพื่อสำรวจปzญหา ความตIองการ

ในการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยหลัก 3S 

ผZานกระบวนการมีสZวนรZวมของบIาน 

วัด โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 1 สำรวจขIอมูลบริบทชุมชนปzญหา

และความตIองการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริม

คลองลาดพรIาว 

Shared Vision   สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กิจกรรมที่ 2 สำรวจขIอมูลบริบทชุมชนปzญหา

และความตIองการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริม

คลองเปรมประชากร 

  

10 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธD

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา

ทIองถิ่น 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธDในระดับ

มหาวิทยาลัยและรดับทIองถิ่น 

2. เพื่อเปbนการสรIางเครือขZายคูZความ

รZวมมือบูรณาการและแลกเปลี่ยน

เรียนรูIระหวZางองคDกรภายในและ

ภายนอก 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทIองถิ่นรวมกับ

ภาคีเครือขZายภายนอก 

Shared Vision   สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนเสริมสร2างความสัมพันธ7กับชุมชนที่มีการดำเนินงานตMอเนื่อง 3 ปRขึ้นไป 

 

ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

1 โครงการอนุรักษDพันธุกรรมขIาว 

และพืชสมุนไพรทIองถิ่นชัยนาท 

(โครงการ อพ.สธ.)  

 

ตZอเนื่องปöที่ 4 1. เพื่อรZวมสนองพระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. ในการอนุรักษD

พันธุDพืชในจังหวัดชัยนาทไวI 

2. เพื่อเปbนแหลZงอนุรักษDพันธุDขIาว 

พืชและสมุนไพรของจังหวัด

ชัยนาท 

3. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียน 

และการวิจัยกับการพัฒนาทIองถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 การปลูกรักษาพันธุDขIาวใน

เขตพื้นที่ปลูกรักษาโครงการ อพ.สธ.-มจษ. 

200,000  คณะเกษตรและ

ชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาพันธุDพืชและ

แปลงสมุนไพรในเขตพื้นที่ปลูกรักษา

โครงการ อพ.สธ.-มจษ. 

150,000  

2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑD

ชุมชนทIองถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิ

ปzญญาดIวยหลักการมาตรฐานการ

ผลิตที่ดี(GMP) (โครงการรZวม 2) 

 

 

ตZอเนื่อง 

มากกวZา3ปö 

1. เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑDช ุมชน 

(OTOP) ในตำบลหIวยกรด จังหวัด

ช ัยนาทให Iม ีความเข Iมแข ็งทาง

เศรษฐกิจ 

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข Zงข ันของส ินค Iา เกษตรและ

ผลิตภัณฑDชุมชน (OTOP) 

3. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑDชุมชน 

(OTOP) สูZมาตรฐานการผลิตที่

ปลอดภัย 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑDสินคIา

ชุมชน (OTOP) จากขIาว 

200,000  คณะเกษตรและ

ชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑDสินคIา

ชุมชน (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑD

ตาลโตนดสุขภาพ 

150,000  

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาตZอยอด

ผลิตภัณฑDสินคIาชุมชน (OTOP)ประเภท

ผลิตภัณฑDสมุนไพร 

150,000  

กิจกรรมที่ 4 การถZายทอดความรูIและการ

ดูแลระบบการขายสินคIาออนไลนDสำหรับ

ผลิตภัณฑDสินคIาชุมชน (OTOP) 

50,000  



101 

 

ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิต และ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

(ภายใตIกิจกรรมตZอเนื่อง) 

 

ตZอเนื่องปöที่ 4 1. เพื่ออบรมใหIความรูIดIานการ

พัฒนาผลิตภัณฑDอาหาร โดยใชI

องคDความรูIที่ไดIในงานวิจัย โดยใชI

วัตถุดิบที่มีอยูZในทIองถิ่น  

2. เพื่อสZงเสริมการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ รวมถึงสอดแทรก

ความรูIดIานอาหารและโภชนาการ

ใหIแกZประชาชน ในตำบลสามงZาม

ทZาโบสถDจังหวัดชัยนาท 

3. เพื่อสZงเสริมและใหIความรูI

ความสำคัญของบรรจุภัณฑDแกZ

ประชาชน ในยุดสมัยใหมZ 

4. เพื่อใหIความรูIดIานการนำ

ผลิตภัณฑDที่มีอยูZในทIองถิ่นมา

พัฒนาโดยใชIบรรจุภัณฑDในการ

เพิ่มมูลคZา 

5. เพื่ออบรมใหIความรูIการทำ

เกษตรแบบยั่งยืนดIวยน้ำหมัก

ชีวภาพแกZประชาชน ในตำบลบIาน

เชี่ยน จังหวัดชัยนาท 

 

กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสรIาง

อาชีพ เพิ่มรายไดI ดIานอาหารและ

ผลิตภัณฑDชุมชน 

150,000  คณะวิทยาศาสตรD 

กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัต ิการบรรจุ

ภัณฑDไทยเชิงสรIางสรรคDวิถีไทย วิถีใหมZ 

100,000  

กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสZงเสริม

การทำเกษตรแบบย ั ่งย ืนดIวยน ้ำหมัก

ชีวภาพ 

 

 

200,000  



102 

 

ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

4 โครงการบริการวิชาการสูZชุมชน 4.0 

 

 

ตZอเนื่องปöที่ 3 1. เพื่ออบรมใหIความรูIแกZครู 

อาจารยD และผูIสนใจในการสรIาง

สื่อการสอนโดยใชIโปรแกรม

สำเร็จรูป 

2. เพื่ออบรมครูใหIมีความรูIดIาน

การพัฒนาสมรรณนะผูIเรียนไดIตรง

ตามความตIองการอาชีพแหZง

อนาคต 

3. เพื่ออบรมใหIความรูIดIานอาชีพ

ทางเลือกและตZอยอดอาชีพ แกZ

เยาวชนในตำบลบIานเชี่ยน และ

เยาวชนเขตจตุจักร 

4. เพื่ออบรมใหIความรูIดIาน 

กระบวนการสรIางและตZอยอด

อาชีพแกZเยาวชนโดยใชIสื่อ

เทคโนโลยีใหIแกZเยาวชนตำบลบIาน

เชี่ยน และเยาวชนเขตจตุจักร 

5. เพื่ออบรมครูใหIมีสมรรถนะของ

ครูยุคใหมZดIานวิทยาศาสตรDและ

เทคโนโลยี พรIอมตZอการจัดการ

เรียนรูIในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูI

คณิตศาสตรDโดยใชIโปรแกรมสำเร็จรูป 

50,000  คณะวิทยาศาสตรD 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

พัฒนาสมรรถนะผูIเรียนดIานการศึกษาตZอ

และอาชีพแหZงอนาคต 

150,000  

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ใหIเยาวชน 

150,000  

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะดIานวิขา

การคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

ในยุค 4.0 

150,000  
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ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

2. เพื่ออบรมเตรียมความพรIอม

ผูIเรียน ใหIมีประสบการณDและ

ทักษะสำคัญที่จำเปbนตZอการเรียนรูI

ตลอดชีวิต 

5 โคร งการส Z ง เ สร ิ มส ุ ขภาวะและ

สิ่งแวดลIอมที่ดีเพื่อชุมชน 

 

 

ตZอเนื่อง 

มากกวZา 3 ปö 

1. เพื่ออบรมใหIความรูIดIานระบบ

สุขภาพชุมชน แกZประชาชน ใน

ชุมชนเสนานิคม 1 

2. เพื่ออบรมใหIประชาชนในชุมชน

สามารถออกกำลังกายที ่ถ ูกว ิธี 

และด ูแลส ุขภาพของตนเองไดI

อยZางเหมาสมกับชZวงวัย 

3. เพื ่อใหIความรูIดIานทักษะการ

จ ั ด ก า ร ขยะอ ิ เ ล ็ ก ท รอน ิ ก สD

ประชาชนในชุมชนเสนานิคม 1 

4. เพื่อใหIประชาชนในชุมชน

สามารถจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสD

ที่ถูกตIอง 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการดIานการ

ออกกำลังกายและการสZงเสริมสุขภาพ 

150,000  คณะวิทยาศาสตรD 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการดIาน

ทักษะ 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสDในชุมชน

เสนานิคม 1 

150,000  

6 โครงการเสร ิมสร Iางการเร ียนร ู I  สูZ  

ชุมชนเปbนสุข 

 

 

ตZอเนื่องปöที่ 4 1. เพ ื ่อใหIผูI เขIาอบรมมีรZางกาย

แข็งแรง สุขกาย สุขใจ มีความรูIใน

เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสรIางทักษะการเรียนรูI

การสื่อสารออนไลนDการบรรจุภัณฑDสำหรับ

ผูIขายสินคIารายใหมZในชุมชนเมือง 

50,000  คณะวิทยาการ

จัดการ 
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ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

2. เพื ่อใหIคนในชุมชนเกิดความ

สามัคคีกัน และสามารถนำความรูI

ที่ไดIรับไปใชIประโยชนDไดI 

3. เพื่อใหIผูIเขIาอบรมมีความรูIดIาน

การสื่อสารออนไลนDสำหรับสรIาง

และขยายโอกาสทางธุรกิจสำหรับ

ผูIขายสินคIารายใหมZในชุมชนเมือง 

4. เพื่อใหIผูIเขIาอบรมมีความรูIดIาน

การออกแบบบรรจุภัณฑDสำหรับ 

สรIางและขยายโอกาสทางธุรกิจ

สำหรับผูIขายสินคIารายใหมZใน

ชุมชนเมือง 

7 โครงการการพัฒนาแหลZงเรียนรูIเพื่อ

การทZองเที่ยวเชิงเกษตรแบบองคDรวม

บนฐานศาสตรDพระราชาโคกหนองนา

โมเดล 

(ภายใตIกิจกรรมตZอเนื่อง) 

 

ตZอเนื่องปöที่ 5 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียม

ความพรIอมคนในชุมชนที่เขIารZวม

โครงการโคกหนองนาใหIนIอมนำ

ศาสตรDพระราชามาพัฒนาการ

ทZองเที่ยวเชิงเกษตรแบบองคDรวม 

2. เพื่อพัฒนาการทZองเที่ยว

รูปแบบใหมZเชื่อมโยงการทIองเที่ยว

ในชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 สืบสานประเพณีจุลกฐิน 

สรIางอัตลักษณDชุมชน เพื่อสZงเสริมการ

ทZองเที่ยวในชุมชน 

147,500  คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมที่ 2 สZงเสริมเยาวชนรุZนใหมZ สืบ

สานภูมิปzญญาคนรุZนเกZา เพื่อพัฒนาชุมชน

อยZางยังยืน 

115,590  

กิจกรรมที่ 3 คIนหาปราชญDชุมชนองคD

ความรูIภูมิปzญญาดIานการเกษตรกรรม

อยZางยังยืน 

73,290  
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ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแหลZงเรียนรูIเกี่ยวกับ

ทุนวัฒนธรรม ดIานการเกษตรกรรมชุมชน 

93,690  

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ สมารDท

ฟารDเมอรD 

63,290  

กิจกรรมที่ 6 การคิดตIนทุนและการพัฒนา

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธDการทZองเที่ยว

เชิงเกษตรกรรม 

106,640  

8 โครงการอนุรักษDและพัฒนาแมZน้ำ คู 

คลองแหZงชาต ิ

 

ตZอเนื่องปöที่ 5 1. เพื่อสรIางจิตสำนึกที่ดีดIานการ

ดูแล แกIไข รักษาสิ่งแวดลIอมอยZาง

ยั ่งยืนแกZชุมชน 2 ฝzéงคลองแสน

แสบ เขตมีนบุรี ,เขตหนองจอก 

และเขตคลองสามวา 

2. เพื่อสรIางการเรียนรูIและ

ถZายทอดความรูIเรื่อง การดำเนิน

ชีวิตอยZางมีคุณภาพในสภาพ

สิ่งแวดลIอมที่มีคุณภาพตามชุมชน

ริม 2 ฝzéงคลองแสนแสบ เขตมีนบุรี 

เขตหนองจอก และเขตคลองสาม

วา 

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพรIอมงาน

วันอนุรักษDแมZน้ำ คู คลองแหZงชาต ิ

2,100  คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมที่ 2 อนุรักษDและพัฒนาแมZน้ำ คู 

คลองแหZงชาต ิ

97,900  
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ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

9 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูI

เพื ่อพัฒนาเครือขZายโรงเรียนขนาด

เล็ก (โครงการรZวมที่ 3) 

(ภายใตIกิจกรรมตZอเนื่อง) 

 

ตZอเนื่องปöที่ 4 1. เพื่อชุดสื่อสZงเสริมการอZานออก

เขียนไดIที่สZงผลใหIผูIเรียนสามารถ

อ Z า น อ อ ก เ ข ี ย น ไ ด I อ ย Z า ง มี

ประสิทธิผล 

2. เพื่อการพัฒนาการเรียนรูIดIาน

การอZานออกเขียนไดIภาษาไทย

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

โรงเรียนเขตพื้นที่ อำเภอวัดสิงหD 

จังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ 1.อบรมแมZไกZตIนแบบเพื่อ

พัฒนาการอZานออกเขียนไดI 

37,000  คณะมนุษยศาสตรD

และสังคมศาสตรD 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนรูIดIาน

การอZานออกเขียนไดIภาษาไทยของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาใน อำเภอวัด

สิงหD จังหวัดชัยนาท 

363,000  

10 โครงการบริการวิชาการคณะ

ศึกษาศาสตรD 

(ภายใตIกิจกรรมตZอเนื่อง) 

 

ตZอเนื่องปöที่ 5 1. เพ ื ่อพ ัฒนาความร ู Iทางด Iาน

เทคโนโลยีดิจ ิทัลเพื ่อการศึกษา

สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่จตุจักร 

ลาดพรIาวและโรงเรียนในเครือขZาย

ความร Zวมม ือทางว ิชาการของ

กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อประเมินผลการใชIนวัตกรรม

การเรียนรู IดIวยเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนใน

เขตพื้นที ่จตุจักร ลาดพรIาวและ

โรงเรียนในเครือขZายความรZวมมือ

ทางวิชาการของกรุงเทพมหานคร  

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลการ

ใชIนวัตกรรมการจัดการเรียนรูIโดยการใชI

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการ

จัดการเรียนรูIในโรงเรียน 

200,000  คณะศึกษาศาสตรD 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาทักษะ 3R (Reading Writing 

Arithmetic) 

250,000  

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนากรอบแนวคิดการ

เติบโตเพื่อเสริมสรIางคุณลักษณะ คนไทยที่

พึงประสงคD ใหIแกZนักเรียนในเขตลาดพรIาว

และจตุจักร 

200,000  
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ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

3 .  เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ  แ ล ะ

ประเมินผล 3 R (Reading Writing 

Arithmetic) การอZาน การเขียน 

และการคิดเลขสำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา เขตพื ้นที ่จตุจ ักร 

ลาดพรIาว อำเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท และโรงเรียนในเครือขZาย

ความร Zวมม ือทางว ิชาการของ

กรุงเทพมหานคร  

4. เพื ่อเสริมสรIางความรู Iความ

เขIาใจในเรื ่อง กรอบแนวคิดการ

เติบโตเพื่อเสริมสรIางคุณลักษณะ

คนไทยที่พึงประสงคD 

5. เพื่อพัฒนากิจกรรมตามกรอบ

แนวคิดเพื่อเสริมสรIางคุณลักษณะ

คนไทยที่พึงประสงคDเพื่อนำมา

พัฒนาผูIเรียน 

11 โครงการแพทยDจีนบริการวิชาการเพื่อ

สังคม 

 

ตZอเนื่องปöที่ 5 1. เพื่อใหIบุคลากรและนักศึกษา

วิทยาลัยฯ นำความรูI

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการวิจัยสูZชุมชน 50,000  วิทยาลัย

การแพทยD

ทางเลือก 

กิจกรรมที่ 2 แพทยDจีนบริการวิชาการเพื่อ

สังคม 

150,000  
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ลำดับ 
โครงการ 

ความตMอเนื่อง

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 

ของโครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผู2รับผิดชอบ 

 ที่ได2รับจัดสรร แหลMงทุนอื่น 

ความสามารถบูรณาการบริการ

วิชาการแกZสังคม 

2. เพ ื ่ อ ให Iประชาชนในช ุมชน 

สังคม ไดIรับการพัฒนาดIานสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. เพื่อบริการวิชาการความรูIใน

การดูแลสุขภาพแกZประชาชน ใหI

สามารถนำไปใชIดูแลสุขภาพของ

ตนเองไดI 

กิจกรรมที่ 3 แพทยDจีนรวมใจภักดิ์จิตอาสา

เพื่อประชาพIนโรค 

80,000  

กิจกรรมที่ 4 สวยใสสุขภาพดีดIวยวิถี

แพทยDจีน 

20,000  

12 โครงการศูนยDการทอดองคDความรูI

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตZอเนื่องมากกวZา 

3 ปö 

1. เพื ่อเปbนแหลZงเร ียนรู Iเกษตร

ทฤษฏีใหมZและเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริของชุมชน

และทIองถิ่น  

 2. เพื่อสนับสนุนใหIนักเรียน 

นักศึกษาและเกษตรกรในทIองถิ่น

นำองคDความรูIปรับใชI  

กิจกรรมที่ 1. แหลZงการเรียนรูIเศรษฐกิจ

พอเพียง 

389,290  ศูนยDการศึกษา

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม – 

ชัยนาท 

กิจกรรมที่ 2 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูI

การปลูกขIาวขาวเจûกชัยนาท 

17,150  

 

 

 



 


