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ค ำน ำ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้กําหนดให้ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจํา 
ปกีารศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2562 ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากภายนอก จํานวน 5 ท่าน  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ตามกําหนดการ ศึกษาเอกสาร ทั้งยังได้สัมภาษณ์ผู้ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงคณะกรรมการประเมิน 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามความเป็นจริง  ทําให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงคณะกรรมการประเมินฯ ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ี  
 คณะกรรมการประเมินฯ หวัง เป็นอย่างยิ ่งว ่าผลการประเมิน ข ้อสัง เกต และข้อเสนอแนะต่างๆ  
ที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ไว้ระหว่างการประเมินจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 
 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม 
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รำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัสถำบัน  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
 

1. บทสรุปผู้บริหำร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมี

วิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้ 
สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อีกทั้งยังมีการดําเนินงานที่สอดรับกับ 
พันธกิจ 6 ด้าน คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การพัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องตามแนวพระราชดําริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ และ  
6) การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูช้ันสูง 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยพบว่า การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย มีการจัดการที่ดียิ่งข้ึน ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยผ่านการกํากับมาตรฐาน 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก จํานวน 5 หลักสูตร และระดับคุณภาพดี จํานวน 37 หลักสูตร สัดส่วน
อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 38.44 (4.81 คะแนน) เป็นร้อยละ 41.78  
(5 คะแนน) และสัดส่วนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 25.71  
(2.14 คะแนน) เป็นร้อยละ 29.65 (2.47 คะแนน) โดยผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนน 4.62 อยู่ในระดับดมีาก ซึ่งคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
ที่คะแนนเท่ากับ 4.58 ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.23) 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย     ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.77)  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)   
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.86)  
เมื่อวิเคราะห์ในมิติของระบบพบว่า ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) อยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.03)  

ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และด้านผลลัพธ์ (Output) อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.32) สิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้มีผลคะแนนที่สูงข้ึนในด้านปัจจัยนําเข้า คือ ตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจําสถาบัน เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย ซึ่งเป็นผลเช่ือมโยงถึงผลงานวิชาการของอาจารย์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ รวมถึงยกระดับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีคะแนนที่สูงข้ึน จุดเด่นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
จุดเด่น 

1. ทุกหลักสูตรผ่านการกํากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคุณภาพดี จํานวน 37 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 5 หลักสูตร  

2. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในสถาบัน ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

3. มีการดําเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. มีกิจกรรมการให้ขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม 

5. มีการกําหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน และดําเนินงานจนเกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 6. การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงอย่างยั่งยืน 
 7. มีการมอบหมายหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยทําแผนปฏิบัติงาน มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม 
บุคคลดีเด่น คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองรางวัล
สูงสุดระดับชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
 8. นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 6 
 9. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานสนับสนุน เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

10. มีกระบวนการกํากับติดตาม และควบคุมคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้หน่วยงานภายในมี 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สูงข้ึน 

 

แนวทำงเสริมจุดเด่น 
  1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะรายช้ันปี 
  2. ควรวิเคราะห์การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base Education :  OBE)  
เพื่อกําหนดจุดเด่นและสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน 
  3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  4. ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 คณะข้ึนไป เช่น หลักสูตรที่สร้าง
ผู้ประกอบการ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา  
  5. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  6. กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันเพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่นักวิจัย 
  7. ควรมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะ 

8. การให้บริการชุมชนเป้าหมายแต่ละพื้นที่ ควรครอบคลุมทุกด้านที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วควรสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

9. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
กับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

10. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ใน
ระดับที่สูงข้ึน เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

11. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สอดคล้องความเป็นจริงมากข้ึน เพื่อเป็นข้อมูลในการคํานวณ
จุดคุ้มทุนและควรคิดค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น 

12. ควรดําเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ  
อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ ส่วนคณะวิชาควรจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการที่เฉพาะเจาะจง
ที่ครอบคลุมกับการวิจัยหรือการเรียนการสอนเฉพาะ 
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2. รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  โสภา) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(อาจารยส์มโชค  ฤทธ์ิจํารูญ) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์  พานิช) 

กรรมการ  
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(นายนัตพงษ์  อนงค์เวช) 

เลขานุการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(นางสาวณิฐินันท์  ทองอินทร)์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(นายขนก  ฤกษ์ดี) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. บทน ำ 
3.1. สรุปข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยได้
กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน
ของสถาบัน ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ และ 4) การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และได้เพิ่มเติมพันธกิจด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องตามแนวพระราชดําริ และนโยบาย
การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูช้ันสูง 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาจํานวน 7,404 คน โดยจําแนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7,311 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จํานวน 67 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 18 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน มีนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวน 1,592 คน 

อาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด จํานวน 371 คน ปฏิบัติงานจริง จํานวน 349 คน ลาศึกษาต่อ  
จํานวน 22 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 370 คน 

 
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด จํานวน 42 หลักสูตร ได้แก่  

- ระดับปรญิญาตรี    จํานวน 38 หลักสูตร 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   จํานวน 1 หลักสูตร 
- ระดับปรญิญาโท    จํานวน 2 หลักสูตร 
- ระดับปรญิญาเอก    จํานวน 1 หลักสูตร 

คณะจัดการเรียนการสอน จํานวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่  
1. คณะเกษตรและชีวภาพ  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. คณะวิทยาการจัดการ  
4. คณะวิทยาศาสตร์ 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จํานวน 10 ศูนย์/สํานัก ได้แก่  
1. สํานักงานอธิการบดี  
2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
7. สํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
8. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
9. สํานักงานตรวจสอบภายใน 
10. บัณฑิตวิทยาลัย 
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ปรัชญำ (Philosophy) 
“ความรู้ดี มีคุณธรรม นําชุมชนพัฒนา” 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ทํานุบํารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดําริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูช้ันสูง 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ

เป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

 
เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย (Uniqueness) 
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
 
ค่ำนิยม 
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา : “บัณฑิตย่อมฝึกตน” 
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4. วิธีประเมิน 
4.1 กำรวำงแผนและกำรประเมิน 

ก่อนกำรประเมิน  
คณะกรรมการได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองร่วมกับพิจารณาผลการประเมินเบื้องต้น  และมี 

ประชุมหารือเพื่อกําหนดรูปแบบการประเมนิ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มการสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีและ
ผู้บริหารหลังจากท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะนํามหาวิทยาลัย และการนําเสนอรายงานการประเมิน
ตนเองซึ่งรูปแบบการการประเมินเปน็แบบพิชญพิจารณ์ (Peer review) และซักถามข้อสงสัยของแต่ละตัวบ่งช้ี
เพื่อให้เห็นถึงผลการดําเนินงานโดยละเอียด 
 

ระหว่ำงกำรประเมิน  
คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง และ

พิจารณาเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตัวบ่งช้ี พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และศิษย์เก่า  

คณะกรรมการร่วมกับพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางเสริมจุดเด่น 

 
หลังกำรประเมิน  
1. คณะกรรมการประเมินผลสรุปผลการตรวจสอบข้อมูล รายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประเมินซักถามข้อสงสัย 
3. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทํารายงานการประเมินผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ 
4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online 
 

4.2 วิธีตรวจสอบและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
1. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพอย่าง

ละเอียด และตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง 
2. สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ดําเนินงานและประมวลสรุปรายงานแต่ละองค์ประกอบ 
3. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลตามที่คณะกรรมการประเมินมีข้อสงสัย  
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5. ผลกำรประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำร 

ประเมิน
ตนเอง 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

ตัวหำร 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3.62 
155.21 

ค่าเฉลี่ย 3.70 3.70 คะแนน  
42 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 38.00 
155 

ร้อยละ 41.78 5.00 คะแนน  
371 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 26.00  
110 

ร้อยละ 29.65 2.47 คะแนน  
371 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.23 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.80 คะแนน 
27.72 

ค่าเฉลี่ย 4.62 4.62 คะแนน  
6 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

4.67 คะแนน 
28.16 

ค่าเฉลี่ย 4.69 4.69 คะแนน  
6 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.77 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.61 คะแนน 
27.40 

ค่าเฉลี่ย 4.57 4.57 คะแนน  
6 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.86 
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 1 - 5) คะแนนเฉลี่ย 4.62 
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6. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 3.74 5.00 3.70 4.23 ระดับดี 
2 4.62 5.00 4.69 4.77 ระดับดีมาก 
3  5.00  5.00 ระดับดีมาก 
4  5.00  5.00 ระดับดีมาก 
5  5.00 4.57 4.86 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.03 5.00 4.32 4.62 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับดี   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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7. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและแนวทำงเสริมจุดเด่น 
 
องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคุณภาพดี จํานวน 37 หลักสูตร และ
ระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 5 หลักสูตร  

2. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในสถาบัน ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

3. มีการดําเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทำงเสริมจุดเด่น 
  1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะรายช้ันปี 
  2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง  
2. มีกิจกรรมการให้ขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม 
3. มีการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย 

แนวทำงเสริมจุดเด่น 
  1. กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันเพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่นักวิจัย 
  2. ควรให้ความรู้ความเข้าใจนิยามศัพท์ คําว่า ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  3. ควรมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะ 
 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดเด่น 

มีการกําหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน และดําเนินงานจนเกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทำงเสริมจุดเด่น 

การให้บริการชุมชนเป้าหมายแต่ละพื้นที่ ควรครอบคลุมทุกด้านที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วควรสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
 1. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 
 2. การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงอย่างยั่งยืน 
 3. มีการมอบหมายหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ทําแผนปฏิบัติงาน มีการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม 
บุคคลดีเด่น คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองรางวัล
สูงสุดระดับชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
 4. นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 6 
แนวทำงเสริมจุดเด่น 

ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชากับ
การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น 

1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานสนับสนุน เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

2. มีกระบวนการกํากับติดตาม และควบคุมคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้หน่วยงานภายในมี  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สูงข้ึน 

3. ทุกหลักสูตรผ่านการกํากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
แนวทำงเสริมจุดเด่น 

1. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ใน
ระดับที่สูงข้ึน 

2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
4. ควรวิเคราะห์การศึกษาที่มุ่ง เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base Education :  OBE)  

เพื่อกําหนดจุดเด่นและสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน 
5. ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 คณะข้ึนไป เช่น หลักสูตรที่สร้าง

ผู้ประกอบการ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา  
6. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สอดคล้องความเป็นจริงมากข้ึน เพื่อเป็นข้อมูลในการคํานวณ

จุดคุ้มทุนและควรคิดค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น 
7. ควรดําเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ  

อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ ส่วนคณะวิชาควรจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการที่เฉพาะเจาะจง
ที่ครอบคลุมกับการวิจัยหรือการเรียนการสอนเฉพาะ 
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ภำคผนวก 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการสํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 
สูตรกำรค ำนวณ 

คะแนนที่ได้  = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสตูร  
 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่สถาบันรับผิดชอบ  

 
หมำยเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องนําคะแนน

การประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้  แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน 42 หลักสูตร ได้แก่  
- ระดับปริญญาตรี  จํานวน 38 หลักสูตร  
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร  
- ระดับปริญญาโท   จํานวน 2 หลักสูตร  
- ระดับปริญญาเอก   จํานวน 1 หลักสูตร  

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพตามที่ สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินผ่านการกํากับ
มาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.70 ซ่ึงมีหลักสูตร
ที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน 5 หลักสูตร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 7.14 โดยมีผลการประเมิน
จําแนกตามหลักสูตร ดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 20 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

ที่ หลักสูตร/สำขำวิชำ 
องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 

องค์ประกอบที่ 2-6 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับปริญญำตรี (38 หลักสูตร) 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่าน 3.45 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ผ่าน 3.58 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาดนตรีสากล ผ่าน 3.62 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ผ่าน 3.41 
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผ่าน 3.62 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ผ่าน 3.75 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 3.80 
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 3.87 
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ผ่าน 3.71 
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ผ่าน 3.47 
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ที่ หลักสูตร/สำขำวิชำ 
องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 

องค์ประกอบที่ 2-6 
(คะแนนเต็ม 5) 

11. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผ่าน 3.37 
12. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่าน 3.72 
13. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปกรรม ผ่าน 3.95 
14. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 4.13 
15. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.58 
16. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ผ่าน 3.53 
17. บัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 3.73 
18. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่าน 3.61 
19. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 4.00 
20. เศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผ่าน 3.75 
21. นิเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่าน 4.08 
22. ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 3.54 
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.82 
24. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผ่าน 3.43 
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 3.72 
26. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผ่าน 3.38 
27. วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่าน 3.87 
28. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ผ่าน 3.42 
29. ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผ่าน 3.86 
30. วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผ่าน 3.85 
31. วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผ่าน 3.72 
32. วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ผ่าน 3.63 
33. ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส ์ ผ่าน 3.03 
34. ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพลศึกษา ผ่าน 3.71 
35. ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยา ผ่าน 4.12 
36. ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.65 
37. ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.66 
38. แพทย์จีนบัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผ่าน 3.64 
ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต (1 หลักสูตร) 
39. ประกาศนียบัตรบัณฑิต        สาขาวิชาชีพครู ผ่าน 4.08 
ระดับปริญญำโท (2 หลักสูตร) 
40. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 4.08 
41. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 3.52 
ระดับปริญญำเอก (1 หลักสูตร) 
42. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต            สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ผ่าน 3.75 

ผลรวมของค่ำคะแนนทุกหลักสูตร   155.21 
คะแนนเฉลี่ย 3.70 

ที่มำ: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวทิยาลยั ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
    

     คะแนนที่ได ้ = 
155.21

42
 

       = 3.70 คะแนน 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
ค่าเฉลี่ย 3.62 ค่าเฉลี่ย 3.70 3.70 คะแนน  

 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ประจาํปีการศึกษา 2561 
 
จุดเด่น 

ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดขีึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการกองบริหารงานบคุคล 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารยป์ระจําสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจําสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ตามสตูร 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 
 

 2. แปลงค่าร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก 

x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวฒุปิริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมำยเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณี
ที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้
คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีอาจารย์ประจําทั้งหมดจํานวน 371 คน แบ่งออกเป็น 

- อาจารย์ทีป่ฏิบัติงานจริง จํานวน 349 คน  
- อาจารย์ทีล่าศึกษาต่อ จํานวน 22 คน  

ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 155 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
คิดเป็นร้อยละ 4.73 โดยมีรายละเอียดของคุณวุฒิอาจารย์ ดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 21 อาจารย์ประจําสถาบันจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 

คณะ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ รวมอำจำรย์ประจ ำ  

(ตำมเกณฑ์ สกอ.) ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
1. เกษตรและชีวภาพ - 6 13 19 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 83 30 117 
3. วิทยาการจัดการ - 37 38 74.5 
4. วิทยาศาสตร์ 1 59 48 108 
5. ศึกษาศาสตร์ - 17 23 39.5 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 8 3 13 

รวม 7 210 155 371 
ที่มำ : กองบริหารงานบุคคล ณ วันที ่31 กันยาย 2562 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยกำร จ ำนวน (คน) 

1. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 371 
    1.1 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ปฏิบัติงานจริง 349 
    1.2 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ลาศึกษาต่อ 22 
2. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 155 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 41.78 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก = 
155 

 100 
371 

 = ร้อยละ 41.78 
   

คิดเป็นคะแนน = 
41.78 

 5 
40 

 = 5 คะแนน 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 38 ร้อยละ 41.78 5 คะแนน  
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.1.2.1 รายชื่ออาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด  
 
จุดเด่น 
 มีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศสําหรับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 -   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการกองบริหารงานบคุคล 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสตูร 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 
 

 2. แปลงค่าร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ 

x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการทีกํ่าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีอาจารย์ประจําทั้งหมดจํานวน 371 คน โดยแบ่งอาจารย์ตามตําแหน่ง 
ทางวิชาการ ดังน้ี 

- อาจารย ์  จํานวน  262  คน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 96  คน 
- รองศาสตราจารย์ จํานวน 10  คน 
- ศาสตราจารย์  จํานวน  4 คน 

ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 110 คน เพิ่มขึ้นจาก 
ปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยมีรายละเอียดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบัน ดังน้ี 

 
ตำรำงที่ 22 อาจารย์ประจําสถาบันจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร รวม 

ผศ., รศ., ศ. 
รวมอำจำรย์ประจ ำ 
(ตำมเกณฑ์ สกอ.) อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. เกษตรและชีวภาพ 14 4 1 - 5 19 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86 26 4 1 31 117 
3. วิทยาการจัดการ 54 20 1 - 21 74.5 
4. วิทยาศาสตร์ 73 32 2 1 35 108 
5. ศึกษาศาสตร์ 24 14 2 - 16 39.5 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 11 - - 2 2 13 

รวม 262 96 10 4 110 371 
ที่มำ : กองบริหารงานบุคคล ณ วันที ่31 กันยายน 2562 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยกำร จ ำนวน (คน) 

1. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 371 
   1.1 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ปฏิบัติงานจริง 349 
   1.2 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ลาศึกษาต่อ 22 
2. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 262 
3. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 96 
4. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 10 
5. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 4 
6. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (3+4+5) 110 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 29.65 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ  = 
110 

 100 371 
    
 = ร้อยละ 29.65 
   

คิดเป็นคะแนน = 
29.65 

 5 60 
    
 = 2.47 คะแนน 

 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 26 ร้อยละ 29.65 2.47 คะแนน  
 

รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.1.3.1  รายชื่ออาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด  

 
จุดเด่น 

1. มีทุนสนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เร่ือง  
ทุนสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2547 

2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กําหนดให้ผู้ที่จะเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการอาจยื่นคําขอรับการประเมินการสอนก่อนการดําเนินการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 
และสามารถเก็บผลการประเมินการสอนไว้ได้เป็นเวลา 2 ป ี
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ควรส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตร ี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรด ำเนินงำน 
1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
 

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 ข้อ 1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการจัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการดําเนินงาน โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับทุกคณะในการดําเนินกิจกรรม 
ดังน้ี  

1. ระดับคณะ มีการมอบหมายให้แต่ละคณะดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่ในการดูแล
รับผิดชอบนักศึกษาที่เก่ียวข้องทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (มจษ.1.4.1.1) 

2. ระดับมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้คําปรึกษา ซ่ึงคณะกรรมการให้คําปรึกษาจาก
ทุกคณะมาเป็นกรรรมการ ทําหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบนักศึกษาซ่ึงให้คําแนะนําด้านต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับ 
การลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งในด้านปัญหาส่วนตัว การปรับตัว และทุนการศึกษา 
(มจษ.1.4.1.2 ) อีกทั้งมีห้องแนะแนวให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มาขอรับบริการ (มจษ.1.4.1.3) โดยจัดตาราง
การให้คําปรึกษาเพื่อกําหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการ (มจษ.1.4.1.4) และมีแบบบันทึกการให้บริการ
คําปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา (มจษ.1.4.1.5)  

นอกจากน้ันแล้วยังนําข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มาปรับปรุงการให้คําปรึกษาใน 2 ประเด็น คือ 
การประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา และการให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษากรณีพิเศษ โดยเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์กระจ่างฟ้า 
และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) (มจษ.1.4.1.6) ในกรณีที่นักศึกษาต้องการได้รับการปรึกษาเป็นกรณีพิเศษจะ
ประสาน และส่งต่อไปยังสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ที่มีห้องปฏิบัติการให้คําปรึกษาจิตวิทยา (ห้อง 431)  
ซ่ึงมีนักจิตวิทยาคอยให้การดูแลนักศึกษา (มจษ.1.4.1.7) โดยมีผู้มารับบริการให้คําปรึกษาทั้งสิ้น 352 คน  
โดยแบ่งเป็นด้านการเรียน 39 คน ด้านการหางานทํา 157 คน และด้านการเข้าสู่อาชีพ 156 คน 
รำยกำรหลกัฐำน 
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มจษ.1.4.1.1 คําสัง่แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาจาก 5 คณะ 
มจษ.1.4.1.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2561 
มจษ.1.4.1.3 ภาพถ่ายห้องแนะแนวให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษา 
มจษ.1.4.1.4 ตารางการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
มจษ.1.4.1.5 แบบบันทึกการให้บริการคําปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
มจษ.1.4.1.6 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ทุนการศึกษา 
มจษ.1.4.1.7 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการให้คําปรึกษาจิตวิทยา (ห้อง 431) สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

แก่นักศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และดําเนินการด้านการให้ข้อมูล
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา แก่นักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยมีการแจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่อไปน้ี  

1. การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษาอยู่บริเวณ ชั้น 1 และชั้น 3 
อาคารกิจการนักศึกษา ซ่ึงเป็นพื้นที่สําหรับนักศึกษาทํากิจกรรม และใกล้กับห้องให้คําปรึกษา โดยนักศึกษาที่มาขอรับ
คําปรึกษาเก่ียวกับแหล่งงานและการแนะแนวอาชีพจะแนะนําให้นักศึกษามาศึกษาข้อมูลจากบอร์ดดังกล่าว  
(มจษ.1.4.2.1) ในปีการศึกษา 2561 มีผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการได้รับข้อมูลจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
กองพัฒนานักศึกษา จํานวน 157 คน โดยมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50  

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน 
(Job Fair) เม่ือวันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2562 ณ บริเวณห้องนิทรรศการ อาคาร 28 ซ่ึงมีการปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพื่อหาตําแหน่งงานจากสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้กับนักศึกษา โดยมีการประสานงานกับสํานักจัดหางาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับสถานประกอบการต่างๆ  

ในกิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบการ และบริษัทมาออกบูธจํานวน 23 บูธ เช่น ธนาคารออมสิน บิ๊กซี 
กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. (มจษ.1.4.2.2) และมีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน และสัมภาษณ์
งาน (มจษ.1.4.2.3) ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 354 คน จากการจัดกิจกรรม Job Fair กองพัฒนา
นักศึกษา ได้ติดตามว่านักศึกษาได้งานทํากับสถานประกอบการ ห้างร้าน บริษัท จํานวน 52 คน (มจษ.1.4.2.4)  
งานประจํา จํานวน 47 คน และงานนอกเวลา จํานวน 5 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 120 คน และมี 
ผลการประเมินในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.1.4.2.1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ฝึกอาชีพ ประจําปีการศึกษา 2561 
มจษ.1.4.2.2 ใบลงทะเบียน บริษัท ห้างร้าย สถานประกอบการ กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) 
มจษ.1.4.2.3 ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
มจษ.1.4.2.4 รายชื่อนักศึกษาได้งานทํา 
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 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยสํารวจความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า
เก่ียวกับการฝึกอบรมอาชีพในปีการศึกษา 2561 โดยมีอาชีพดังน้ี 1) หมอนพวงกุญแจ 2) สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์  
3) เพ้นท์เล็บ 4) พวงกุญแจผ้า 5) พานพุ่มเงิน พุ่มทอง 6) สวนขวดแก้ว และ 7) ตะกร้าจักสาน  

จากผลการสํารวจ พบว่า นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความต้องการอบรมอาชีพที่ 2 คือ อาชีพการสร้าง
สติ๊กเกอร์ไลน์ (มจษ.1.4.3.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงจัดกิจกรรม เร่ือง การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ เม่ือวันที่ 
15 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 ชั้น 5 เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการสร้างงานระหว่างเรียนหรือหลังจากจบการศึกษาได้ ซ่ึง มีนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 110 คน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 (มจษ.1.4.3.2) 

2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 เม่ือวันศุกร์ที่  31 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการบรรยาย เร่ือง การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงาน การเตรียมตัวสมัครงาน หลักการทํางาน และการเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 
และการเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานในยุคไทยแลนด์ 4.0 (มจษ.1.4.3.3) โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 875 คน  
มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 (มจษ.1.4.3.4)  
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.1.4.3.1 รายงานผลการสํารวจความต้องการในการอบรมอาชีพนักศึกษาและศิษย์เก่า  
มจษ.1.4.3.2 รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
มจษ.1.4.3.3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
มจษ.1.4.3.4 รายงานการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการประเมินการให้บริการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินในแต่ละด้านดังน้ี 
1. การจัดกิจกรรมให้บริการด้านการให้คําปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพแก่ นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการการให้คําปรึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 352 คน โดยแบ่งเป็น การให้คําปรึกษาด้านการเรียน 
จํานวน 39 คน การให้คําปรึกษาด้านการหางานทําทั้งงานเต็มเวลาและนอกเวลา จํานวน 157 คน และการให้
คําปรึกษาด้านการเข้าสู่อาชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน จํานวน 156 คน โดยผลการประเมินการให้บริการอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 (มจษ.1.4.4.1) 

2. การบริการให้ข้อมูลที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46 (มจษ.1.4.4.2) โดยมีผลการประเมิน 
การให้บริการแต่ละด้านดังน้ี 

 2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
ทั้งสิ้น 157 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50  

 2.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) จํานวนผู้ตอบแบบ
สํารวจทั้งสิ้นจํานวน 120 คน จากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 354 คน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 

3. การให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  มีผล 
การประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 (มจษ.1.4.4.3) โดยมีผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

3.1 กิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job fair) มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 120 คน มีนักศึกษาและศิษย์เก่า 
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 354 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 
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3.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า มีนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
110 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 41 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 

3.3 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 875 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 203 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.1.4.4.1 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมให้บริการด้านการให้คําปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตและ 

การเข้าสู่อาชีพ  
มจษ.1.4.4.2 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแหลง่งานเต็มเวลาและนอกเวลา 
มจษ.1.4.4.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 
 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้นําผลการประเมินจากการให้บริการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 
เสนอผู้บริหารพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยนํามาปรับปรุงกิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 ทุกด้าน  
ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี (มจษ.1.4.5.1)  

 
ตำรำงที่ 23 ผลการประเมินจากการให้บริการนักศึกษา  
 

ประเภทกำรให้บริกำร 
ผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 
2560 

ข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุง 
ผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ด้ า น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้
คําปรึกษาแนะแนวด้านการใช้
ชีวิต 

4.57 - บริการให้คําปรึกษาการขอรับทุน
ต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนนักศึกษา
ที่มีฐานะยากจน ได้รับทุนตาม
หลักสูตรจนสําเร็ จการศึ กษา  
โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
คณะ โดยรองกิจการนักศึกษา
บริการให้คําปรึกษาในเบ้ืองต้น
ก่อนการขอทุน  

- บริการให้คําปรึกษาด้านการใช้
ชี วิ ต และ ปัญหาส่ ว นตั ว ของ
นักศึกษา โดยผ่านการคัดกรอง
เบ้ืองต้นให้แก่นักศึกษาก่อนส่ง
ต่อให้อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา 

- มีการประชาสัมพันธ์การรับ
ทุนการศึกษาต่าง ๆ ผ่าน web 
www.chandra.ac. th หัวข้อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์  

-  มีการบริการใ ห้คํ าป รึ ก ษ า  
แก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ด้าน
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 
รั บช่ ว ง กา รส่ ง ต่อจากกอง
พัฒนานักศึกษา เพ่ือคัดกรอง
การให้บริการให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคลต่อไป 
ทั้ งนี้ ผ่ านการนัดหมายทาง
โท รศั พท์  แ ละกา รพ บ คุ ย
ส่วนตัวกับนักศึกษาโดยตรง  

4.60 

ด้ านการบริการใ ห้ข้อมู ลที่
ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

4.42 คว รมี ตํ า แหน่ ง ง านจากสถาน
ประกอบกา ร  ทั้ ง ภ าค รั ฐ และ
ภาคเอกชน   

มหาวิทยาลัยมีการประสานงาน
ร่ ว ม กั บ สํ า นั ก จั ด ห า ง า น
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร พ้ื น ที่  9  
กรมจัดหางาน และได้ทําข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการ ทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน เช่น ธนาคารออมสิน 
บ๊ิกซี กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท.  

4.46 

ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

4.36 อยากให้มีการจัดกิจกรรมทักษะ
วิชาชีพเพ่ิมขึ้น ตามความสนใจของ
นักศึกษา  

มีการสํารวจความต้องการของ
นักศึกษา และศิษย์เก่าก่อนการ
อบรมอาชีพ การสร้างสติ๊กเกอร์
ไลน ์ 

4.40 
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รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.1.4.5.1 รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา คร้ังที่ 6/2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 
 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดําเนินการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังน้ี 
1. การให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่  

1.1 เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.1.4.6.1) ซ่ึงมีระบบฐานข้อมูล 
ศิษย์เก่า โดยเปิดให้ศิษย์เก่าสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก ประกอบด้วย 3 ส่วน 1) ข้อมูลส่วนตัว 2) ระดับ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 3) การประกอบอาชีพปัจจุบัน  

ปีการศึกษา 2561 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น จํานวน 978 คน เพิ่มขึ้นจากรอบปีการศึกษา 2560 
จํานวน 748 คน (ปีการศึกษา 2560 มีผู้ลงทะเบียน จํานวน 230 คน) และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป 
ข่าวสารการอบรม ข่าวสารการรับสมัครงาน  

1.2 เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.1.4.6.2) 
-  มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ัวไป ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
-  มีหัวข้อ Knowledge Management (KM) เผยแพร่แก่ศิษย์เก่า ดังน้ี  

1) เ ร่ืองการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms พร้อมสร้าง  
QR Code 

2) เร่ืองการจัดการข้อมูลจาก Google Forms สู่ Excel 
3) เร่ืองการเขียนรายงานการประชุม 
4) เร่ืองทักษะในการให้บริการ (Service Mind) 

โดยภายในปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น จํานวน 136,595 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 
มิถุนายน 2562)  

2. การให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า ผ่านทาง Social Network และ Social Media ได้แก่  
2.1 Facebook Fanpage : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.1.4.6.3) 
2.2 Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.1.4.6.4) 

ในรอบปีการศึกษา 2561 มีผู้ติดตามแฟนเพจ จํานวน 6,471 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562) เพิ่มขึ้น  
1,099 คน จากปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้าชมท้ังสิ้น จํานวน 5,372 คน  

2.3 Youtube Channel : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.1.4.6.5) 
3. การให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า ผ่านทางจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายวัน (มจษ.1.4.6.6) 
4. การให้ข้อมูล ความรู้ ศิษย์เก่า ผ่านทางการจัดกิจกรรม 

  4.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า (มจษ.1.4.6.7) 
  4.2 โครงการตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) (มจษ.1.4.6.8) 

 

รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.1.4.6.1 ภาพ print out เว็บไซต์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.1.4.6.2 ภาพ print out เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.1.4.6.3 ภาพ print out Social Network : Facebook Fanpage สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 
มจษ.1.4.6.4 ภาพ print out Social Network : Facebook Fanpage กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.1.4.6.5 ภาพ print out Social Media : Youtube Channel กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 
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มจษ.1.4.6.6 ภาพ สื่อ สิ่งพิมพ์ออนไลน์ในรูปแบบจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายวัน 
มจษ.1.4.6.7 รายงานผลการดําเนินงานจัดอบรมอาชีพการสร้าง Sticker Line 
มจษ.1.4.6.8 รายงานผลจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook เว็บไซต์ หรือกลุ่ม Line ในการแจ้งข้อมูลการให้
ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงาน แหล่งรับสมัครงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา แก่นักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และทั่วถึง 
 2. ควรเพิ่มช่องทางแหลง่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตร ี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรด ำเนินงำน 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีให้ครบถ้วน 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน 
-  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทํา

แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุม
เพื่อนําผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุง (ร่าง) แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็น
นักศึกษาแต่ละชั้นปี (มจษ.1.5.1.1) ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ ผู้อํานวยการศูนย์ สํานักต่างๆ นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา 
ประธานสโมสรนักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  
เป็นคณะกรรมการ และผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ (มจษ.1.5.1.2) ได้มี 
การประชุมร่วมกันในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – 
กรกฎาคม 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่  
5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 1 ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ และกําหนดตัวชี้วัด โดยกําหนดการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท และให้
นักศึกษามีการจัดกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของแผน 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ดังน้ี 
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ตำรำงที่ 24 แผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
 

วัตถปุระสงค์ของแผน ตัวชี้วดั เป้ำหมำย หน่วยนับ 
1 .  เ พ่ือ จัด กิจกรรมนักศึกษา ใ ห้

ครอบคลุมทุกประเภท ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กําหนด อย่าง มีประสิทธิผล 

1. ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดในโครงการด้านพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

80 ร้อยละ 

2. ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดในโครงการด้านพัฒนานักศึกษาด้าน
กีฬา 

85 ร้อยละ 

3. ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดในโครงการด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
สิ่งแวดล้อม (จิตอาสา) 

85 ร้อยละ 

4. ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดในโครงการด้านคุณธรรมและจริยธรรม 80 ร้อยละ 

5. ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดในโครงการด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

80 ร้อยละ 

6. ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นํา
นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

80 ร้อยละ 

 
และได้มอบหมายให้องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมเป็นนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อให้เป็นไปตาม 
แนวทางการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ประจําปีการศึกษา 2561 
(มจษ.1.5.1.3) 
 คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ได้เสนอให้มี 
การทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ระบุกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในคราวประชุม 
คณะกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2561 เน่ืองจากได้มีการเสนอโครงการตามแผนงบประมาณแล้ว และบางกิจกรรมมี 
การดําเนินการแล้ว ซ่ึงมติการประชุมดังกล่าวกําหนดให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยไม่ต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษาแต่ละระดับชั้นปีได้ เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (มจษ.1.5.1.4) 
และให้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ในปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  
(มจษ.1.5.1.5) 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.1.5.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 คร้ังที่ 

1/2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  
มจษ.1.5.1.2 คําสั่งที่ 999/2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

มจษ.1.5.1.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2561 คร้ังที่ 2/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561  

มจษ.1.5.1.4 คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจํ าปีการศึกษา 2561  
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 และการประชุมคร้ังที่ 3/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561  

มจษ.1.5.1.5 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีการศึกษา 2561 
(สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562) 
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 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีให้ครบถ้วน 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน 
   - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
5 ประเภท ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการจัดกิจกรรม ทั้งสิ้น 15 กิจกรรม ซ่ึงสามารถแยกตามแตล่ะ
ประเภท ได้ดังน้ี 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ” (มจษ.1.5.2.1) โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จํานวน 6 กิจกรรม 
ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมอบรมผู้นํานักศึกษา พร้อมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2561 (มจษ.1.5.2.2) 

1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 
(ภาคในเวลาราชการ) (มจษ.1.5.2.3) 

1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 
(ภาคนอกเวลาราชการ) (มจษ.1.5.2.4) 

1.4 กิจกรรมประกวดดาว – เดือน ประจําปีการศึกษา 2561 “กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน” 
(มจษ.1.5.2.5) 

1.5 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2561 (มจษ.1.5.2.6) 
1.6 กิจกรรมค่ายขับเคลื่อนผู้นํานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (มจษ.1.5.2.7) 

  
2. กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน 2 กิจกรรม 

2.1 กิจกรรมกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 17 “เทาเหลืองเกมส์” 
(มจษ.1.5.2.8) 

2.2 กิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในมหาวิทยาลัย (มจษ.1.5.2.9) 
 

3. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 4 กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์  สานสัมพันธ์  จันทรา ปลอดยาเสพติด ประจําปี  

การศึกษา 2561 (มจษ.1.5.2.10) 
3.2 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน (มจษ.1.5.2.11) 
3.3 กิจกรรมโครงการ Share the Joy of Nature คืนความสุขสู่ธรรมชาติ (มจษ.1.5.2.12) 
3.4 กิจกรรมจิตอาสา กรีฑา รวมใจ (มจษ.1.5.2.13) 

 
4. กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม จ ำนวน 1 กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ) ประจําปีการศึกษา 2561  
(มจษ.1.5.2.14) 
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5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 2 กิจกรรม 
5.1 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ประจําปีการศึกษา 2561 (มจษ.1.5.2.15) 
5.2 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 2562 (มจษ.1.5.2.16) 

 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.1.5.2.1 ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.1.5.2.2 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมอบรมผู้นํานักศึกษา พร้อมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.2.3 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ 

ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาคในเวลาราชการ)  
มจษ.1.5.2.4 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ 

ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาคนอกเวลาราชการ) 
มจษ.1.5.2.5 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจําปีการศึกษา 2561 “กุลบุตร กุลธิดา 

แสงดาว แสงเดือน”  
มจษ.1.5.2.6 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.2.7 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมค่ายขับเคลื่อนผู้นํานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.2.8 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 17  

“เทาเหลืองเกมส์”  
มจษ.1.5.2.9 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในมหาวิทยาลัย  
มจษ.1.5.2.10 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ จันทรา ปลอดยาเสพติด 

ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.2.11 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน  
มจษ.1.5.2.12 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ Share the Joy of Nature คืนความสุขสู่ธรรมชาติ  
มจษ.1.5.2.13 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมจิตอาสา กรีฑา รวมใจ  
มจษ.1.5.2.14 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ) ประจําปี

การศึกษา 2561 
มจษ.1.5.2.15 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.2.16 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 2562  
 
 ข้อ 3. จดักิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นส่วน
เก่ียวข้องกับนักศึกษาและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้กับตัวนักศึกษาเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานการศึกษา โดยสอดแทรกความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นํานักศึกษา และ
นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ทุกคน ดังน้ี  

1. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นํานักศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA 
บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ในเร่ือง “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
โดยกิจกรรมได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ระดมความคิดในการสร้างกิจกรรม และส่งเสริมการทํางานเป็นทีมโดยใช้
กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA รวมถึงการนําความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน 
การเขียนโครงการพัฒนานักศึกษาได้อย่างถูกต้อง (มจษ.1.5.3.1) อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอบรมให้
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ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาของแต่ละคณะ เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละคณะได้มีความรู้ใน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA (มจษ.1.5.3.2, มจษ.1.5.3.3)  

2. การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2561 เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และห้องประชุม
จันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี โดยการบรรยาย เร่ือง ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา (มจษ.1.5.3.4, มจษ.1.5.3.5)   

3. มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวแทนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
จํานวน 2 ทีม ในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 7 (7th CRU QA DAY) เม่ือวันที่ 
24 เมษายน 2562 (มจษ.1.5.3.6) 
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.1.5.3.1 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมอบรมผู้นํานักศึกษา พร้อมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม  2561 – 
กันยายน 2562) คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2561 

มจษ.1.5.3.3 รายงานผลการดาํเนินงานกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาของทุกคณะ  
มจษ.1.5.3.4 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ 

ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาคในเวลาราชการ)  
มจษ.1.5.3.5 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ 

ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาคนอกเวลาราชการ) 
มจษ.1.5.3.6 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 7  

(7th CRU QA DAY) 
 
 ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนําผล 

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท  
จํานวน 15 กิจกรรม โดยเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
มีการสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน พร้อมทั้งแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตำรำงที่ 25 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ทีกํ่าหนดโดยสถาบัน จาํนวน 6 กิจกรรม 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

1. อบรมผู้นํานักศึกษา พร้อม
ใ ห้ค ว ามรู้ ด้ า นประ กัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ปี
การศึกษา 2561 วันที่ 10 
สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 
1 2  อ า ค า ร สํ า นั ก ง าน
อธิการบดี  

 (มจษ.1.5.4.1) 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กา รประ กันคุ ณ ภ า พ
การศึกษา และสามารถ
นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานได้ 

1. ร้อยละของผู้นํานักศึกษา
มีความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 80 85  บรรลุ 

2. ร้อยละของการรายงาน
ผลกิจกรรมนักศึกษาที่
ดําเนินตามวงจรคุณภาพ 

ร้อยละ 80 85   บรรลุ 

2.  ส่ ง เสริม ใ ห้นักศึกษามี
ภาวะผู้นํา 

ระดับการส่งเสริมภาวะผู้นํา
ของนั กศึ กษาที่ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม 

ดี 
(>3.51) 

4.2 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ 1. อยากให้มีการเพ่ิมกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ มาสอดแทรกที่เป็นความรู้ที่
เก่ียวข้องกับปัจจุบัน 

2. อยากให้มีการเพ่ิมเวลาการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือนําความรู้ไปปรับใช้   
แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

1. กองพัฒนานักศึกษา จัดทําแบบสํารวจให้แก่ผู้นํานักศึกษาเพ่ือดําเนินการจัด
กิจกรรมนอกหลักสูตรให้แก่ผู้นํานักศึกษา ปีการศึกษา 2562  

2. การเพ่ิมเวลาในการจัดการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ในการนําความรู้ไปปฏิบัติ 
 

2. ปฐมนิเทศและให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพแก่
นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2561 (ภาคใน
เวลาราชการ)  วันที่  6 
สิงหาคม 2561 ณ สนาม
กีฬากลาง มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ จั น ท ร เ ก ษ ม  
(มจษ.1.5.4.2) 

1. เ พ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวทางปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของนักศึกษาใหม่
ภาคในเวลาราชการ ที่มี
ค ว า ม รู้ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้น  
ต่อนักศึกษาที่ เข้ า ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 85.60 บรรลุ 

2. ระดับการส่งเสริมการนํา
ความรู้จากกิจกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติ 

ดี 
(>3.51) 

4.33 บรรลุ 

2. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ ภาค
ในเวลาราชการ มีความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับการได้รับความรู้ด้าน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ดี 
(>3.51) 

4.29  บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ กิจกรรมจัดกลางแจ้งฝนตกในวันทํากิจกรรม ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ และมี
เสียงรบกวนง่าย เสียงไม่ทั่วถึง 

แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

1. ควรจัดหาสถานที่สํารองกรณีเหตุฝนตกหรือฉุกเฉิน 
2. เพ่ิมสัดส่วนเวลาในการเข้าพบและรับฟังการปฐมนิเทศระดับคณะ 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

3. ปฐมนิเทศและให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพแก่
นักศึกษาใหม่ ประจํา ปี
การศึกษา 2561 (ภาค
นอกเวลาราชการ) วันที่ 6 
สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  3  อ า ค า ร
สํานักงานอธิการบดี  

 (มจษ.1.5.4.3) 

1. เ พ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวทางปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของนักศึกษาใหม่
ภาคนอกเวลาราชการ ที่
มี ค ว า ม รู้ ก ฎ ร ะ เ บียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  
ต่อนักศึกษาที่ เข้ า ร่ วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 85.60 บรรลุ 

2. ระดับการส่งเสริมการนํา
ความรูจ้ากกิจกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติ 

ดี 
(>3.51) 

4.33 บรรลุ 

2.  เ พ่ือใ ห้นักศึกษ า ใ หม่   
ภาคนอกเวลาราชการ  
มีความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับการได้รับความรู้ด้าน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ดี 
(>3.51) 

4.34 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ นักศึกษามาเข้ารับการปฐมนิเทศไม่ทันตามเวลาที่กําหนด 
แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

ควรเลื่อนเวลาออกไป จากเดิมเริ่ม 17.30 เป็น 18.30 น. (เนื่องจากนักศึกษา 
ส่วนใหญ่เป็นวัยทํางาน เลิกงานเวลา 17.00 น.) 

 

4.  ประกวดดาว  –  เดือน 
ประจําปีการศึกษา 2561 
“กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว 
แสง เดือน”  วันที่  3 -5 
ตุลาคม 2561 ณ สนาม
กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  

 (มจษ.1.5.4.4) 

1. เพ่ือสรรหาหรือคัดเลือก
ต้นแบบที่ ดี ด้ านค ว าม
ป ร ะ พ ฤ ติ  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และความเป็น
จิตอาสาของนักศึกษา
มหาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ 
จันทรเกษม 

จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น
ต้นแบบที่ ดี ของนักศึกษา
ด้ า น ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ  
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค ว า ม เ ป็ น จิ ต อ าสา ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
จันทรเกษม 

จํานวน  
6 คน 

จํานวน 
6 คน 

บรรลุ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข อ ง ค ณ ะ  แ ล ะ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของนักศึกษาที่ มี
ความรู้ เพ่ิมขึ้น เก่ียวกับแนว
ป ฏิ บั ติ ต น ด้ า น ค ว า ม
ประพฤติ ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 83 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี ้ กิจกรรมเลิกดึก นักศึกษากลับบ้านดึก 
แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

กําหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าและไม่ควรเกิน 20.00 น.ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย
ในการเดินทางกลับบ้านของนักศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

5. เปิดโลกกิจกรรม ประจําปี
การศึกษา 2561 วันที่ 3 – 
5 ตุลาคม 2561 ณ สนาม
กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  

 (มจษ.1.5.4.5) 

1. เพ่ือส่งเสริมการนําเสนอ
ผลการดําเนินงานของ
กิ จ ก ร ร ม ใ น ช ม ร ม ที่
นักศึกษารับผิดชอบ 

1. ร้อยละของชมรมที่มีการ
นํ า เ ส น อ ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  บรรลุ 

2. ร้อยละของชมรมที่มีการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น ง านต ามวงจร
คุณภาพ PDCA  

ร้อยละ 80 34.78 ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี ้ บางชมรมไม่มีการส่งเล่มรายงานผลการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ แม้ว่าจะใช้
การกํากับติดตามโดยการเชื่อมโยงกับการสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม 

แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

ปรับรูปแบบและวิธีการกํากับติดตามการส่งรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาม
วงจรคุณภาพ   

 

6 .  ค่ า ย ขั บ เ ค ลื่ อ น ผู้ นํ า
นั ก ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ปี
การศึกษา 2561 วันที่   
20 – 21 ตุลาคม 2561  
ณ  ส ว น ส ย า ม  ท ะ เ ล
กรุงเทพ (มจษ.1.5.4.6) 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้นําชมรมได้พัฒนาทักษะ 
ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร
กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
นักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีทักษะการ
จัดทําโครงการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด 

ร้อยละ 80 90 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไม่เพียงพอ 
แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

ควรจัดหา หรือยืมจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

 

ตำรำงที่ 26 กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ จํานวน 2 กิจกรรม 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

7. กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 
17 “ เทา เหลืองเกมส์” 
วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  

 (มจษ.1.5.4.7) 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก
การออกกําลังกายอย่าง
ถูกวิธี 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 80 85 บรรลุ 

2 .  ร ะ ดั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
การออกกําลังกายอย่าง
ถูกวิธีให้กับนักศึกษา 

ดี 
(>3.51) 

4.01 บรรลุ 

2.  ส่ ง เสริม ใ ห้นักศึกษามี 
การทํางานร่วมกันเป็นทีม 

ระดับการส่งเสริมการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ดี 
(>3.51) 

4.50 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ ขาดการวางแผนการทํางาน และการประสานงานในส่วนงานด้านต่างๆ 
แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

1. ประชุมวางแผนงานผู้เก่ียวข้อง 
2. ควรมอบหมายงานด้านต่างๆ แก่ผู้เก่ียวข้อง 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

8.  รณรงค์และป้องกันยา 
เสพติดในมหาวิทยาลัย 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าช ภัฏ
จันทรเกษม  

 (มจษ.1.5.4.8) 

1. เ พ่ือเผยแพร่ให้ความรู้
เ ก่ียว กับ โทษและ ภัย
อันตรายจากยาเสพติด 
ต ล อ ด จ น ก ฎ ห ม า ย ที่
เก่ียวข้อง ให้แก่นักศึกษา 

 

1.  ร้อยละของอาคารใน
มหาวิทยาลัยที่เผยแพร่
สื่อให้ความรู้และข้อมูล
ยาเสพติด 

ร้อยละ 
100 

100 บรรลุ 

2. ระดับการส่งเสริมการรับรู้
เก่ียวกับอันตราย และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดของนักศึกษา 

ดี 
(>3.51) 

4.67 บรรลุ 

2. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของสถานศึกษา 
ให้มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละของจํานวนครั้งใน
การลงพ้ืนที่ตรวจสิ่งเสพติด
ภายในมหาวิทยาลั ย ต่ อ
จํานวนที่ระบุไว้ในแผน 

ร้อยละ 
100 

100 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ 1. เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม นักศึกษามาร่วมกิจกรรมน้อย 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ 

แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

1. ควรจัดกิจกรรมในช่วงเปิดเทอม หรือจัดกิจกรรมไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

 

ตำรำงที่ 27 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม จาํนวน 4 กิจกรรม 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

9. รับน้องอย่างสร้างสรรค์
ส า น สั ม พั น ธ์  จั น ท รา 
ปลอดยาเสพติด ประจําปี
การศึกษา 2561 วันที่ 17 
สิงหาคม 2561 ณ สนาม
กีฬากลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  

 (มจษ.1.5.4.9) 

1. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษามีจิต
อาสา 

ระดับการส่งเสริมการสร้าง
จิตสาธารณะของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ดี 
(>3.51) 

4.30 บรรลุ 

2.เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมทํา
กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ
ประโยชน์ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80  85 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ ควรส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาทําประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย/ส่งเสริมความรักใน
สถาบัน 

แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

จัดให้มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อมและรักสถาบัน 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

10. ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน 
วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 
2 5 6 1  ณ  โ ร ง เ รี ย น 
วัดลําบัว ตําบลจรเข้ใหญ่ 
อํ า เ ภ อ บ า ง ป ล า ม้ า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (มจษ.1.5.4.10) 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้
มีจิตสาธารณะ 

ระดับการส่งเสริมการสร้าง
จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  แ ล ะ ก า ร
ทํางานร่วมกันเป็นทีมของ
นักศึกษา 

ดี 
(>3.51) 

3.98 บรรลุ 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้นั กศึ กษ า
ทํางานร่วมกันเป็นทีม 

ระดับความพึงพอใจต่อการ
รับบริการของค่ ายอาสา
พัฒนาโรงเรียนจากชุมชน
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ดี 
(>3.51) 

4.03 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ 1. การออกรับบริจาคสมาชิกไม่ค่อยให้ความร่วมมือ หรือร่วมมือน้อย 
2. จิตอาสาคือกิจกรรมทําด้วยใจ สมาชิกบางส่วนไม่ให้ความสนใจ 
3. สถานที่จัดกิจกรรมห่างจากตัวเมืองมาก ทําให้การซ้ืออุปกรณ์ลําบากและล่าช้า 

แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

1. จูงใจสมาชิกทุกคนให้เห็นความสําคัญในการทํางานเป็นทีม 
2. ปลูกฝังความเป็นจิตอาสาที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ทําแล้วได้รับคุณค่าทางจิตใจ 
3. แบ่งการทํางาน ฝ่ายหนึ่งซ้ืออุปกรณ์ สมาชิกอีกส่วนดําเนินกิจกรรม 

 

1 1 .  Share the Joy of 
Nature คืนความสุข สู่
ธรรมชาติ วันที่ 15 – 16 
ธันวาคม 2561 ณ ตําบล
เนินขาม อําเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท (มจษ.
1.5.4.11) 

 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
จิตอาสาในการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน 

ระดับผลการสํารวจ การรับรู้
ด้านการทํางานจิตอาสาใน
การช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ดี 
(>3.51) 

3.98 บรรลุ 

2.  เ พ่ือส่ ง เสริมทักษะให้
นักศึกษาทํางานร่วมกัน
เป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 85 95 บรรลุ 

2. ระดับการส่งเสริมการ
ทํ า ง า น เ ป็ น ที ม ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

ดี 
(>3.51) 

4.68 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ 1. สมาชิกขาดทักษะการทาํงานเป็นทีม 
2. ขาดงบประมาณด้านที่พัก และพาหนะในการเดินทาง 

แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

1. ใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรม ประชุมต่อเนื่อง 
2. เก็บค่าใช้จ่ายการเดินทางจากสมาชิกเพ่ิม 

 

12. จิตอาสา กรีฑา รวมใจ
วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 
2561 ณ โรงเรียนวัดกลาง
ชูศรีสุ ข  และโรง เรี ย น 
วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ์  คุ ณ า ก ร 
อํ า เ ภ อ บ า ง ป ร ะ หั น 
จังหวัดสิงห์บุรี  

 (มจษ.1.5.4.12) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
จิตอาสาในการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน 

ร ะ ดั บ ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ  
การรับรู้ด้านการทํางานจิต
อาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ดี 
(>3.51) 

3.98 บรรลุ 

2 .  เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น
กระบวนการทํางาน 

ระดับผลการสํารวจ การรับรู้
ด้ า น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น
กระบวนการทํ า งานของ
นักศึกษา 

ดี 
(>3.51) 

4.03 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ 1. สมาชิกขาดทักษะการทาํงานเป็นทีม 
2. ขาดงบประมาณด้านที่พัก และพาหนะในการเดินทาง 

แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

1. ใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรม ประชุมต่อเนื่อง 
2. เก็บค่าใช้จ่ายการเดินทางจากสมาชิกเพ่ิม 
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ตำรำงที่ 28 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 1 กิจกรรม 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

13. ไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบ
บูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ) 
ประจําปีการศึกษา 2561 
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
ณ  ส น า ม กี ฬ า ใ น ร่ ม 
มหา วิ ท ย าลั ย ร าช ภัฏ
จันทรเกษม  

 (มจษ.1.5.4.13) 

เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
กิจกรรมแสดงออกถึงความ
ก ตั ญ ญู ก ต เ ว ทิ ต า แ ก่ 
คร-ูอาจารย์ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู
ต่ อ จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 83.68 บรรลุ 

2. ระดับการส่งเสริมการ
สร้างความตระหนักด้าน
ความกตัญญูกตเวทิตา      
แก่ ครู-อาจารย์ 

ดี 
(>3.51) 

4.31 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ 1. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมมีจํานวนน้อย เนื่องจากข้อจํากัดสถานที่ 
2. สถานที่ไมเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศของกิจกรรม 

แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

ปรับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม และเสริมเก้าอ้ีให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมงาน 

 
ตำรำงที่ 29 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม จํานวนทัง้สิน้ 2 กิจกรรม 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน

โครงกำรตำม
วัตถปุระสงค ์

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

14. พิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกรในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ประจําปีการศึกษา 2561       
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
ณ  ส น า ม กี ฬ า ก ล า ง 
มหาวิ ทยาลั ยร าช ภั ฏ   
จันทรเกษม  

 (มจษ.1.5.4.14) 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในสถาบันและ
ประวัติความเป็นมาของ
มหาวิ ท ย าลั ย ร าช ภัฏ 
จันทรเกษม 

ระดับการส่งเสริมความรัก
และภาคภูมิใจในความเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ดี 
(>3.51) 

4.39 บรรลุ 

2. เ พ่ือส่งเสริมการสร้ า ง
กิจกรรมให้กับนักศึกษา
ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
จง รั ก ภักดี ต่ อสถ า บัน
พระมหากษัตริย์ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร ต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ ขาดการวางแผนงานกิจกรรมช่วงพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร 
แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

ประชุมทีมงาน มอบหมายงานให้แก่กรรมการดําเนินงาน หรือกําหนดตัวบุคคล 
หรืออาจารย์ที่จะทําหน้าที่มอบเข็ม และแจ้งกําหนดการให้ทราบก่อนงานพิธีการ 

 

15.  พิธีหล่อ เทียนพรรษา
ประจําปี 2562 วันที่ 3 
และ 9 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
จันทรเกษม วัดลาดพร้าว            
วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่
เสนานิคม) วัดเสมียนนารี             
และวัดเทวสุนทร 

 (มจษ.1.5.4.15) 

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการสืบทอดประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย 
 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
กลุ่ ม เ ป้าหมายที่ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

ร้อยละ 
80 

93.80 บรรลุ 

ระดับการส่ ง เสริมค ว าม
ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

ดี 
(>3.51) 

4.31 บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ และอปุสรรค ในกำรจดักจิกรรมคร้ังนี้ 1. ไม่มีสื่อในการเผยแพร่ความรู้พิธีหล่อเทียนพรรษา ทําให้มีแค่การบรรยายความ
เป็นมาของพิธีการโดยวิทยากร 

2. เครื่องแห่ดนตรีมาไม่ตรงเวลา 
แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

1. ควรมีส่ือเพ่ือที่จะให้ความรู้พิธีหล่อเทียนพรรษา 
2. ควรจัดให้มีผู้ประสานงานเครื่องแห่ดนตรีล่วงหน้า 
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รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.1.5.4.1 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมอบรมผู้นํานักศึกษา พร้อมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ  
 การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.4.2 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ 

ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาคในเวลาราชการ)  
มจษ.1.5.4.3 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ 

ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาคนอกเวลาราชการ) 
มจษ.1.5.4.4 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมประกวดดาว – เดือน ประจําปีการศึกษา 2561 “กุลบุตร กุลธิดา  
 แสงดาว แสงเดือน”  
มจษ.1.5.4.5 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.4.6 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมค่ายขับเคลื่อนผู้นํานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.4.7 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 17 
 “เทาเหลืองเกมส์”  
มจษ.1.5.4.8 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในมหาวิทยาลัย  
มจษ.1.5.4.9 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ จันทรา ปลอดยาเสพติด  
 ประจําปีการศึกษา 2561 
มจษ.1.5.4.10 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน  
มจษ.1.5.4.11 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ Share the Joy of Nature คืนความสุขสู่ธรรมชาติ  
มจษ.1.5.4.12 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมจิตอาสา กรีฑา รวมใจ  
มจษ.1.5.4.13 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ) ประจําปี  
 การศึกษา 2561  
มจษ.1.5.4.14 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจําปีการศึกษา 2561  
มจษ.1.5.4.15 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 2562 
 
 ข้อ 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจํา 
ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562) ได้ดําเนินการประชุมเพื่อประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 1 ชั้น 3 อาคารกิจการ
นักศึกษา (มจษ.1.5.5.1) พบว่า 
 
ตำรำงที่ 30 ผลประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร   

ด ำเนินงำน 
ควำม 
ส ำเร็จ 

เพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ล ะ
ครอบคลุมทุ กประ เภท 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. ร้อยละของโครงการด้านพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่บรรลุความสําเร็จ ต่อ
จํานวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 
(80) 

92.86 บรรลุ 

2. ร้อยละของโครงการด้านการกีฬาที่ บ รรลุ
ความสําเร็จ ต่อจํานวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 
(85) 

100 บรรลุ 
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และมีการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 
2561 – กันยายน 2562) โดยมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

เกณฑ์กำรประเมินควำมส ำเร็จของตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
1.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
กำรค ำนวณ 

ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัด  
ผลรวมค่าร้อยละของตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

6
   

 

คะแนนการประเมินความสําเร็จ = 
ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัด

100
 ×5 

 
และรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจําปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562) (มจษ.1.5.5.2) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2561 ในคราวประชุมครั้งถัดไป เพื่อพิจารณา 
 จากการประชุมจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – 
กรกฎาคม 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คณะกรรมการได้เสนอแนวทาง
ให้องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา แต่ละคณะ นําข้อเสนอแนะแต่ละกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ไปปรับปรุง 
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ดังน้ี  
 
 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร   

ด ำเนินงำน 
ควำม 
ส ำเร็จ 

 3. ร้อยละของโครงการด้านการบําเพ็ญประโยชน์ 
สิ่งแวดล้อม (จิตอาสา) ที่บรรลุความสําเร็จ 
ต่อจํานวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 
(85) 

100 บรรลุ 

4. ร้อยละของโครงการด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่
บรรลุความสําเร็จ ต่อจํานวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 
(80) 

100 บรรลุ 

5. ร้อยละของโครงการด้านการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ บรรลุความสํ าเร็ จ ต่อจํานวน
โครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 
(80) 

100 บรรลุ 

6. ร้อยละของโครงการด้านการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้นํานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่บรรลุความสําเร็จ ต่อจํานวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 
(80) 

100 บรรลุ 
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ตำรำงที่ 31 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2561 
 

กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 
1. อบรมผู้นํานักศึกษา พร้อมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1.1 อยากให้มีการเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ มาสอดแทรกท่ีเป็น

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน 
1.2 อยากให้มีการเพิ่มเวลา การปฏิบัติการกลุ่มเพื่อนําความรู้ไป  

ปรับใช้ 
2. ปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาคในเวลาราชการ) 
2.1 กิจกรรมจัดกลางแจ้งฝนตกในวันทํากิจกรรม ไม่สามารถดําเนิน

กิจกรรมได้ และมีเสียงรบกวนง่าย เสียงไม่ท่ัวถึง 
3. ปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3.1 นักศึกษามาเข้ารับการปฐมนิเทศไม่ทันตามเวลาท่ีกําหนด 

4. ประกวดดาว – เดือน ประจําปีการศึกษา 2561 “กุลบุตร 
กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน” 

4.1 กิจกรรมเลิกดึก นักศึกษากลับบ้านดึก 

5. เปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2561 5.1 บางชมรมไม่มีการส่งเล่มรายงานผลการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ แม้ว่าจะใช้การกํากับติดตามโดยการเชื่อมโยงกับ  
การสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม 

6. ค่ายขับเคลื่อนผู้นํานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 6.1 อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไม่เพียงพอ 
7. กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 17  

“เทาเหลืองเกมส์” 
7.1 ขาดการวางแผนการทํางาน และการประสานงานในส่วนงาน

ด้านต่างๆ 
8. รณรงค์และป้องกันยาเสพติดในมหาวิทยาลัย 8.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม นักศึกษา มาร่วมกิจกรรมน้อย 

8.2 ขาดการประชาสัมพันธ์ 
9. รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ จันทรา ปลอดยา

เสพติด ประจําปีการศึกษา 2561 
9.1 ควรส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาทําประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย/

ส่งเสริมความรักในสถาบัน 
10. ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน 10.1 การออกรับบริจาค สมาชิกไม่ค่อยให้ความร่วมมือ หรือร่วมมือ

น้อย 
10.2 จิตอาสาคือกิจกรรมทําด้วยใจ สมาชิกบางส่วนไม่ให้ความสนใจ 
10.3 สถานท่ีจัดกิจกรรมห่างจากตัวเมือง ทําให้การซื้ออุปกรณ์

ลําบากและล่าช้า 
11. Share the Joy of Nature คืนความสุข สู่ธรรมชาติ 11.1 สมาชิกขาดทักษะการทํางานเป็นทีม 

11.2 ขาดงบประมาณด้านท่ีพัก และพาหนะในการเดินทาง 
12. จิตอาสา กรีฑา รวมใจ 12.1 สมาชิกขาดทักษะการทํางานเป็นทีม 

12.2 ขาดงบประมาณด้านท่ีพัก และพาหนะในการเดินทาง 
13. ไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ) 

ประจําปีการศึกษา 2561 
13.1 จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมมีจํานวนน้อย เนื่องจากข้อจํากัด

สถานท่ี 
13.2 สถานท่ีไมเอื้อต่อการสร้างบรรยากาศของกิจกรรม 

14. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ นทรมหาภู มิ พลอ ดุ ล ย เ ดช  บรมนาถบพิ ต ร  
ประจําปีการศึกษา 2561 

14.1 ขาดการวางแผนงานกิจกรรมช่วงพิธีมอบเข็มตราพระราช
ลัญจกร 

15. พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 2562 15.1 ไม่มีสื่อในการเผยแพร่ความรู้พิธีหล่อเทียนพรรษา ทําให้มีแค่
การบรรยายความเป็นมาของพิธีการโดยวิทยากร 

15.2 เคร่ืองแห่ดนตรีมาไม่ตรงเวลา 
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2561 
มจษ.1.5.5.2  รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้นําผลการประเมินกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
ไปวางแผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ตามข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ดังน้ี 

 
ตำรำงที่ 32 แนวทางการปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษา 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
กิจกรรม ข้อเสนอแนะ กิจกรรม แนวทำงกำรปรับปรุง 

1. อบรมผู้นํานักศึกษา พร้อม
ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น ป ระ กัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  
ประจําปีการศึกษา 2561 

1.1 อยากให้มีการเพ่ิมกิจกรรมใน
รูปแบบอ่ืนๆ มาสอดแทรกที่เป็น
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับปัจจุบัน 

1.2 อยากให้มีการ เ พ่ิม เวลาการ
ปฏิบัติการกลุ่มเพ่ือนําความรู้ไป
ปรับใช้   

1. อบรมผู้นํานักศึกษา พร้อมให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2562 

1.1 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรม
ผู้นํานักศึกษา แก่ผู้นํานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
โครงการและงบประมาณการ
เบิกจ่าย และยังมี กิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่ให้นักศึกษาเรียนรู้นอกหลักสูตร 
เช่น  

 1 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ บ ร ม ป ลู ก
จิตสํานึกสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ สร้างจิตอาสา  

2 )  กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลเบ้ืองต้น และ CPR 
หลักสูตรการปฐมพยาบาล
เ บ้ื อ ง ต้ น  Basic First Aid 
Course เป็นหลักสูตรสําหรับ
ประชาชน นักศึกษา  ได้มี
ค ว ามรู้  ส ามา รถประเมิน
ผู้บาดเจ็บเบ้ืองต้น และการขอ
ความช่ วย เหลือจากระบบ
บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ 
และใ ห้การช่ วย เหลือปฐม
พยาบาลผู้บาดเ จ็บ/ผู้ ป่วย
ฉุกเฉินเบ้ืองต้น 

1.2 จากการอบรมเมื่อปีการศึกษา 
2561 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม จึงได้จัดกิจกรรมฯ
และเพ่ิมระยะเวลา จาก 1 วัน 
เป็น 4 วัน โดยมีการอบรมให้
ความรู้ ในมหาวิทยาลัย  เ ป็น
จํานวน 2 วัน และนํานักศึกษาที่
เ ป็นผู้ นํ า  ออกไปทํ า กิจกรรม
ภ า ย น อ ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป็น 
จํานวน 2 วัน 

2. ปฐมนิเทศและให้ความรู้
ด้ านประ กันคุณภาพแก่
นักศึกษาใหม่  ประ จํา ปี
การศึกษา 2561 (ภาคใน
เวลาราชการ) 

2.1 กิจกรรมจัดกลางแจ้งฝนตกในวัน
ทํากิจกรรม ไม่สามารถดําเนิน
กิจกรรมได้ และมีเสียงรบกวน
ง่าย เสียงไม่ทั่วถึง 

2. ปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562  

 (ภาคในเวลาราชการ) 

2.1 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย
ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ที่ ใ นก า ร จัด
กิจกรรมจากสนามกีฬากลางแจ้ง 
มาเป็นสนามกีฬาในร่ม เพ่ือจัดการ
สภาพอากาศและระบบเสี ย ง 
พร้อมเสริมเก้าอ้ีให้กับอาจารย์ที่
เข้าร่วมงาน 
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ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
กิจกรรม ข้อเสนอแนะ กิจกรรม แนวทำงกำรปรับปรุง 

3. ปฐมนิเทศและให้ความรู้
ด้ านประ กันคุณภาพแก่
นักศึกษาใหม่  ประ จํา ปี
การศึกษา 2561 (ภาคนอก
เวลาราชการ) 

3.1 นักศึกษามาเข้ารับการปฐมนิเทศ
ไม่ทันตามเวลาที่กําหนด 

3. ปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562  

 (ภาคนอกเวลาราชการ) 

3.1 มหาวิทยาลัยได้ปรับเวลาเพ่ือให้
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการได้
เ ข้ า ร่ ว ม กิจกรรม  ( เนื่ อ ง จาก
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่
ทํ า งานในช่ ว ง เวลา  08 .30 – 
17.00) เดิมกิจกรรมจะเริ่มเวลา 
17.00 น. มหาวิทยาลัยจึงปรับ
เวลาให้นักศึกษาภาคนอกเวลา
ราชการได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็น
เวลา 18.30 น.  

4 .ประกวดด า ว  –  เ ดื อน 
ประจําปีการศึกษา 2561 
“กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว 
แสงเดือน” 

4.1 กิจกรรมเลิกดึก นักศึกษากลับ
บ้านดึก 

4. ประกวดดาว – เดือน ประจําปี
การศึกษา 2562 “กุลบุตร 
กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน” 

4.1 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย
ได้ มี ก า รปรั บ เปลี่ ย น รู ป แ บ บ
กิจกรรม โดยให้มีการประกวด 
ดาว – เดือน ประจําปีการศึกษา 
2562 “กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว 
แส ง เดื อน ”  เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่  เ ว ลา  
09.00 น. และเสร็จสิ้นกิจกรรม  
ในเวลา 20.00 น. 

5. เปิดโลกกิจกรรม ประจําปี
การศึกษา 2561 

5.1 บางชมรมไม่มีการส่งเล่มรายงาน
ผลการดํ า เนินงานต ามว ง จ ร
คุณภาพ แม้ว่าจะใช้การกํากับ
ติดตามโดยการเชื่อมโยงกับการ
สนับสนุนงบประมาณในการทํา
กิจกรรม 

5. เปิดโลกกิจกรรม ประจําปี
การศึกษา 2562 

5.1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย 
ได้เพ่ิมจํานวนบูธของชมรมและให้
แต่ละชมรมแสดงผลงาน พร้อม
โชว์ผลงานในการทํากิจกรรมในปี
ที่ผ่านมาด้วย และได้พูดคุยกับ
ประธานชมรม ให้ดําเนินการส่ง
รายงานผลการดําเนินงาน ของปี
การศึกษา 2562  

6. ค่ายขับเคลื่อนผู้นํานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 

6.1 อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ไม่
เพียงพอ 

6. ค่ายขับเคลื่อนผู้นํานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2562 

6.1 นําผลไปปรับปรุงและบรรจุใน
แผน พัฒนานักศึกษา  ประ จํา 
ปีการศึกษา 2562 (ยังไม่ได้ดําเนิน
กิจกรรมในปีการศึกษา 2562) 

7. กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ จั น ท ร เ ก ษ ม  
ครั้งที่ 17 “เทา – เหลือง
เกมส”์ 

7.1 ขาดการวางแผนการทํางาน และ
การประสานงานในส่วนงานด้าน
ต่างๆ 

7. กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 17  
“เทาเหลืองเกมส์” ประจําปี
การศึกษา 2562 

7.1 นําผลไปปรับปรุงและบรรจุใน
แผน พัฒนานั กศึ กษา  ประ จํ า 
ปีการศึกษา 2562 (ยังไม่ได้ดําเนิน
กิจกรรมในปีการศึกษา 2562) 

8. รณรงค์และป้องกันยาเสพ
ติดในมหาวิทยาลัย 

8.1 เนื่องจากอยู่ ในช่วง ปิด เทอม 
นักศึกษา มาร่วมกิจกรรมน้อย 

8.2 ขาดการประชาสัมพันธ์ 

8. รณรงค์และป้องกันยาเสพติด
ในมหาวิทยาลัย 

8.1 นําผลไปปรับปรุงและบรรจุใน
แผนพัฒนานักศึกษา ประจํา ปี
การศึกษา 2562 (ยังไม่ได้ดําเนิน
กิจกรรมในปีการศึกษา 2562) 

9. รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 
สานสัมพันธ์ จันทรา ปลอด
ย า เ ส พ ติ ด  ป ร ะ จํ า ปี
การศึกษา 2561 

9.1 ควรส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาทํา
ประโยชน์ต่อมหาวิทยา ลั ย /
ส่งเสริมความรักในสถาบัน 

9. รับน้องอย่างสร้างสรรค์สาน
สัมพันธ์ จันทรา ปลอดยาเสพ
ติด ประจําปีการศึกษา 2562 

9.1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้
ส่ ง เสริม ใ ห้นักศึกษาที่ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมรับน้องฯ ได้ทํากิจกรรม 
( จิตอาสา) การทําความสะอาด 
รอบมหาวิทยาลัย   

10. ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน 10.1 การออกรับบริจาคสมาชิกไม่
ค่ อย ใ ห้ค ว ามร่ ว มมื อ  หรื อ
ร่วมมือน้อย 

10.2 จิตอาสาคือกิจกรรมทําด้วยใจ 
สมาชิกบางส่วนไม่ให้ความสนใจ 

10.3 สถานที่จัดกิจกรรมห่างจากตัว
เมืองมาก ทําให้การซ้ืออุปกรณ์
ลําบากและล่าช้า 

10.  อบรมผู้ นํ านักศึกษา เ พ่ือ
พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ (เปลี่ยนชื่อ
กิจกรรม) 

10.1 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมเพ่ิมและเพียงพอต่อ
การทํากิจกรรมโดยที่นักศึกษาไม่
ต้องออกรับบริจาค 

10.2 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรมการปลูกฝังหัวใจใน
การทําจิตอาสาให้กับผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน  

10.3 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย 
ได้ ลง พ้ืนที่ สํ า รวจสถานที่ จัด
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ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
กิจกรรม ข้อเสนอแนะ กิจกรรม แนวทำงกำรปรับปรุง 

กิจกรรม และได้นําข้อมูลมาเสนอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือ
ประชุมวางแผนในการ จัด ซ้ื อ
อุปกรณ์ในการทํากิจกรรม จึงไม่
ทําให้เกิดปัญหาในการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกณ์ต่างๆ ในการทํากิจกรรม 

11. Share the Joy of Nature 
คืนความสุข สู่ธรรมชาติ 

11.1 สมาชิกขาดทักษะการทํางาน
เป็นทีม 

11.2 ขาดงบประมาณด้านที่พัก และ
พาหนะในการเดินทาง 

1 1 .  Share the Joy of Nature  
คืนความสุขสู่ธรรมชาติ 

11.1 นําผลไปปรับปรุงและบรรจุใน
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 (ยังไม่ได้ดําเนินกิจกรรมใน 
ปีการศึกษา 2562) 

12. จิตอาสา กรีฑา รวมใจ 12.1 สมาชิกขาดทักษะการทํางาน
เป็นทีม 

12.2 ขาดงบประมาณด้านที่พัก และ
พาหนะในการเดินทาง 

12. จิตอาสา กรีฑา รวมใจ 12.1 นําผลไปปรับปรุงและบรรจุใน
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 (ยังไม่ได้ดําเนินกิจกรรมใน 
ปีการศึกษา 2562) 

13. ไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบ
บูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ) 
ประจําปีการศึกษา 2561 

13.1 จํานวนอาจารย์ที่ เข้า ร่ วมมี
จํานวนน้อย เนื่องจากข้อจํากัด
สถานที่ 

13.2 สถานที่ ไมเอ้ือต่อการสร้ า ง
บรรยากาศของกิจกรรม 

13. ไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบบูชา 
ศรัทธาอาจาริยคุณ) ประจําปี
การศึกษา 2562 

13.1 มหาวิทยาลัยได้ปรับช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรม และเสริมเก้าอ้ี
ให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมงาน 

14. พิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกรในพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร             
ปีการศึกษา 2561 

14.1 ขาดการวางแผนงานกิจกรรม
ช่วงพิธีมอบเข็มตราพระราช
ลัญจกร 

14.  พิธี อัญเชิญตราพระราช
ลัญจกรในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร             
ประจําปีการศึกษา 2562 

14.1 นําผลไปปรับปรุงและบรรจุใน
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 (ยังไม่ได้ดําเนินกิจกรรมใน 
ปีการศึกษา 2562) 

15.  พิธีหล่อ เทียนพรรษา  
ประจําปี 2562 

15.1 ไม่มีสื่อในการเผยแพร่ความรู้พิธี
หล่อเทียนพรรษา ทําให้มีแค่การ
บรรยายความเป็นมาของพิธีการ
โดยวิทยากร 

15.2 เครื่องแห่ดนตรีมาไม่ตรงเวลา 

1 5 .  พิ ธี ห ล่ อ เ ที ย น พ ร ร ษ า  
ประจําปี พ.ศ. 2563 

15.1 นําผลไปปรับปรุงและบรรจุใน
แผนพัฒนานักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 (ยังไม่ได้ดําเนิน
กิจกรรมใน ปีการศึกษา 2562) 

 

รำยกำรหลักฐำน 
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มจษ.1.5.6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

(ทบทวนแผน) คร้ังที่ 2/2561 วันที2่6 กันยายน 2561  
มจษ.1.5.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
มจษ.1.5.6.5 ภาพถ่ายกิจกรรมอบรมผู้นํานักศึกษา พร้อมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
 การศึกษา 2562 
มจษ.1.5.6.6 ภาพถ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา

2562 (ภาคในเวลาราชการ) 
มจษ.1.5.6.7 ภาพถ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 

2562 (ภาคนอกเวลาราชการ) 
มจษ.1.5.6.8 ภาพถ่ายกิจกรรมประกวดดาว – เดือน ประจําปีการศึกษา 2562 “กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว 

แสงเดือน”  
มจษ.1.5.6.9 ภาพถ่ายกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562 
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มจษ.1.5.6.10 ภาพถ่ายกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ จันทรา ปลอดยาเสพติด ประจําปีการศึกษา
 2562 
มจษ.1.5.6.11 ภาพถ่ายกิจกรรมอบรมผู้นํานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  ประจําปี

การศึกษา 2562 
มจษ.1.5.6.12 ภาพถ่ายกิจกรรมไหว้ครู (ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ) ประจําปีการศึกษา 2562 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน   

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานการดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพเข้าร่วมประกวดในโครงการ 
CRU QA DAY เพิ่มมากขึ้น 
 2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาด้านบําเพ็ญประโยชน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  
ในพื้นที่ 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรอืงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์

เครื่องมือหรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ  
 งานสร้างสรรค์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ 
จํานวน 2 ระบบ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยภายนอก จํานวน 1 ระบบ ดังน้ี  
 1. เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th (มจษ.2.1.1.1) ซ่ึงมี 
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการบริหารงานวิจัย จํานวน 5 ระบบ ได้แก่ 
 1) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://teacher.chandra.ac.th/rdi/ เป็นส่วนของการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับจํานวนบุคลากรด้านการวิจัย งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ประกาศแหล่งทุนวิจัย  
การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ และการแจ้งข่าวสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
(มจษ.2.1.1.2) 
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 2) ระบบ MIS งานวิจัย ที่ใช้สําหรับการบริหารจัดการงานวิจัยซ่ึงประกอบไปด้วย ระบบเบิกจ่าย
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ระบบรายงานงบประมาณเพื่อการตัดสินใจ ระบบการนําข้อมูลโครงการวิจัยเข้าสู่
ระบบ ระบบการสืบค้นงานวิจัย ซ่ึงสามารถค้นหารายชื่อนักวิจัย รายชื่อโครงการวิจัย รายงานการวิจัย แล ะ
งบประมาณวิจัย จําแนกตามแหล่งทุน (มจษ.2.1.1.3) 
 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการอาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปในการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย (มจษ.2.1.1.4) 
 4) ระบบวารสารจันทรเกษมสาร Thaijo รวบรวมวารสารบทความวิจัยของอาจารย์ ที่ลงในวารสาร 
จันทรเกษมสาร เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล TCI (มจษ.2.1.1.5) 
  5) ระบบเว็บไซต์บริหารงานวิจัยของคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัย 
และเผยแพร่ผลงานวิจัย สืบค้นข้อมูลงานวิจัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการวิจัยของแต่ละคณะ  
(มจษ.2.1.1.6) 
 2. คู่มือบริหำรจัดกำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เป็นสารสนเทศที่เป็นแนวปฏิบัติสําหรับ
อาจารย์ นักวิจัย ประกอบด้วย ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อมูลยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
(มจษ.2.1.1.7) 

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยภำยนอก จ ำนวน 1 ระบบ ได้แก่ ระบบ NRMS สําหรับใช้ใน
การบริหารจัดการงานวิจัยในงบประมาณแผ่นดิน สําหรับใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยในงบประมาณแผ่นดิน  
ซ่ึงประกอบด้วยการนําเสนอข้อมูลโครงการวิจัยเข้าสู่ระบบ PreAudit ระบบติดตามงานวิจัย Ongoing Monitoring
และระบบประเมินผลโครงการวิจัย Research Evaluation (มจษ.2.1.1.8) 

นอกจากน้ีแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันมีผู้เข้าชม 40,237 คร้ังต่อปี และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มจษ.2.1.1.9) 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.2.1.1.1  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th 
มจษ.2.1.1.2  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://teacher.chandra.ac.th/rdi/ 
มจษ.2.1.1.3  ระบบ MIS งานวิจัยเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยและการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
มจษ.2.1.1.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มจษ.2.1.1.5  ระบบวารสาร Thaijo 
มจษ.2.1.1.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของแต่ละคณะ  
มจษ.2.1.1.7  คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.2.1.1.8   ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหง่ชาติ (ระบบ NRMS) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
มจษ.2.1.1.9 เอกสารการประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี  
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เคร่ืองมือหรือ 
ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 - ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง  
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการสนับสุนนพันธกิจด้านการวิจัย ใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสม แก่อาจารย์และนักวิจัย โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับ 

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองประจําห้องปฏิบัติการวิจัย ในการทํางานวิจัยแก่นักวิจัย รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการประจําคณะต่างๆ จํานวน 6 หน่วยงานหลัก ห้องปฏิบัติการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการแก่นักวิจัย มีมุมคลินิกวิจัยที่ เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คําปรึกษาแก่นักวิจัย (มจษ.2.1.2.1) 

2) มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย จํานวน 9 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ห้องสมุดวิจัยเพื่อ
เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการเพื่อการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อยู่ที่สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุมห้องสมุดงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งอยู่ ชั้น 7 อาคารสํานักงานอธิการบดี ห้องสมุด
ประจําคณะต่างๆ และห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนปริญญานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 14
อาคารจันทรา – กาญจนาภิเษก (มจษ.2.1.2.2) 

3) มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย จํานวน 8 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการเก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยภายในและต่างประเทศ อยู่ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุมคอมพิวเตอร์ไว้บริการอาจารย์ นักวิจัยในการทํางานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งอยู่ชั้น 7 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี และห้องบริการทํางานวิจัยประจําคณะต่างๆ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ประจําห้องคอยให้บริการ
อํานวยความสะดวกด้านการวิจัย และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําห้องปฏิบัติการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ 
(มจษ.2.1.2.3) 

4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
งานวิจัย จํานวน 2 กิจกรรม ดังน้ี  

 (1) จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัย การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
(มจษ.2.1.2.4) 

 (2) โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2019” ร่วมกับ วช. โดยจัด
นิทรรศการและให้นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชัน 
เซนเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร (มจษ.2.1.2.5) 

 ตลอดจนการจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) ได้แก่ 
Professor Mr.Toshiyuki Miyata Tokyo University (มจษ.2.1.2.6) 

 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.2.1.2.1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการประจําคณะต่างๆ จํานวน 6 หน่วยงานหลัก ห้องปฏิบัติการสํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มจษ.2.1.2.2 ภาพถ่ายห้องสมุดวิจัยอยู่ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุมห้องสมุดงานวิจัย
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ ชั้น 7 อาคารสํานักงานอธิการบดี ห้องสมุดประจําคณะต่างๆ และ
 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย  
มจษ.2.1.2.3 ภาพถ่ายสิ่งอํานวยความสะดวก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการรักษาความปลอดภัยประจํา
 หน่วยงานต่างๆ 
มจษ.2.1.2.4 ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย  

คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
มจษ.2.1.2.5 ภาพกิจกรรม โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2019” ร่วมกับ วช. 

โดยจัดนิทรรศการและให้นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 
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มจษ.2.1.2.6 หนังสือเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) Professor
 Mr.Toshiyuki Miyata Tokyo University 
 
 ข้อ 3. จดัสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยรวมทั้งสิ้น 
7,261,000 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย สําหรับงบรายได้ปีละ 5,000,000 บาท 
งบประมาณแผ่นดิน 2,617,000 บาท (มจษ.2.1.3.1) โดยมีระบบและกลไกสนับสนุนทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ใหแ้ก่
อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ดังต่อไปน้ี 

1. มีการประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยหลายช่องทาง เช่น บันทึกข้อความภายใน เว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ 
อีเมล์ ไลน์และทาง Facebook (มจษ.2.1.3.2) และมีคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยให้อาจารย์และนักวิจัยได้ศึกษาเพื่อ 
การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (มจษ.2.1.3.3) 

2. มีกำรจัดคลินิกวิจัยโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำให้ควำมรู้และให้ค ำปรึกษำแกนั่กวิจยัที่ต้องกำรขอรับทนุ
วิจัย (มจษ.2.1.3.4) 

3. มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณวิจัย ที่ให้ข้อเสนอแนะในการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย อีกทั้งช่วยเหลือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น  
(มจษ.2.1.3.5) 

4. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อการอนุมัติทุนวิจัย และงบประมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
งานวิจัย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ (มจษ.2.1.3.6) 

หลังจากน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเก่ียวกับการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยจากอาจารย์และนักวิจัย จํานวน 71 คน ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 คะแนน ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ท่ี 3.51 คะแนน (มจษ.2.1.3.7) 

นอกจากน้ีแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมอาจารย์ที่มีศักยภาพการทําวิจัย โดยประสานงานการขอรับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น แหล่งทุนของ สกอ. สกว. วช. และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ โดยการจัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ น้ัน (มจษ.2.1.3.8)  

 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.2.1.3.1 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้แก่อาจารย์และนักวิจัยประจําเพื่อเป็นทุนวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
มจษ.2.1.3.2 บันทึกข้อความและเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ประกาศรับทุนวิจัย 
มจษ.2.1.3.3 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 
มจษ.2.1.3.4 ภาพถ่ายกิจกรรมคลินิกวิจัย 
มจษ.2.1.3.5 คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย 
มจษ.2.1.3.6 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
มจษ.2.1.3.7 เอกสารผลการประเมินงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
มจษ.2.1.3.8 เอกสารการประกาศรับทุนวิจัยจาก สกอ. วช และแหล่งทุนวิจัยภายนอกอ่ืนๆ 
 
 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ 

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ

ด้านวิจัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสู่ 
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การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (มจษ.2.1.4.1)  
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณบริหารจัดการสําหรับการติดตามและเผยแพร่  ในปี 2562 จํานวน  
261,700 บาท (มจษ.2.1.4.2) พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมี
ประกาศ “กําหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและเงินสมนาคุณการวิจัย” ได้กําหนดรางวัลสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่
รางวัลละ 5,000 – 10,000 บาท (มจษ.2.1.4.3) และอนุมัติงบประมาณสําหรับค่าตอบแทนเงินสมนาคุณการวิจัย 
ประจําปี 2562 เป็นเงิน 500,000 บาท (มจษ.2.1.4.4) ทั้งน้ียังมีแหล่งการเผยแพร่งานวิจัยสําหรับนักวิจัยและผู้ที่
สนใจตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสารจันทรเกษมสารซ่ึงเป็ นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  
(มจษ.2.1.4.5)  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขออนุมัติงบประมาณสําหรับส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้นักวิจัยนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ พร้อมทั้งรางวัลสมนาคุณสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติงบประมาณโครงการ การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2019”
ร่วมกับ วช. โดยจัดนิทรรศการและให้นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรม 
เซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร (มจษ.2.1.4.6) 

2. ขออนุมัติงบประมาณและขออนุญาตเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย “ราชภัฏ
วิจัย คร้ังที่ 5” ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มจษ.2.1.4.7) 

3. สรุปจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และการเบิกจ่ายรางวัลสมนาคุณให้แก่ผู้วิจัย 
(มจษ.2.1.4.8) 
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.2.1.4.1 แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 
มจษ.2.4.4.2 บันทึกขออนุมัติงบประมาณบริหารจัดการสําหรับการติดตามและเผยแพร่  ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  
มจษ.2.1.4.3 ประกาศ กําหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและเงินสมนาคุณการวิจัย  
มจษ.2.1.4.4 วารสารจันทรเกษมสาร 
มจษ.2.1.4.5 บันทึกขออนุมัติ โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2019”  
มจษ.2.1.4.6 บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ สําหรับค่าตอบแทนเงินสมนาคุณการวิจัย ประจําปี 2562 
มจษ.2.1.4.7 สรุปจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และการเบิกจ่ายรางวัลสมนาคุณให้แก่ผู้วิจัย 
 
 ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กําหนดเป้าหมาย
ในปีการศึกษา 2561 ในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย จํานวน 11 กิจกรรม ซ่ึงมีการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม ดังน้ี  

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ  
การจัดการ การตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านดอนซาก ตําบลห้วยงู 
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (มจษ.2.1.5.1) 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า เขาใหญ่  
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (มจษ.2.1.5.2) 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย วันที่ 18 มกราคม 2562  
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี (มจษ.2.1.5.3) 
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ วันที่ 4 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
(มจษ.2.1.5.4) 

5. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิจัย ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มจษ.2.1.5.5) 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดเวทีค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 14 – 15 
มีนาคม 2562 ณ ศาลาวัดประชุมธรรม ตําบลบ้านเชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (มจษ.2.1.5.6) 

7. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียน การจัดประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 4
ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มจษ.2.1.5.7) 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 
2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านเชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (มจษ.2.1.5.8) 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่  
18 – 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลหันคา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (มจษ.2.1.5.9) 

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการ ระหว่างวันที่  27 – 28 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี (มจษ.2.1.5.10) 

11. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 28 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี (มจษ.2.1.5.11) 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯ ยังมีการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัลดีเด่น และดีเยี่ยม ทั้งการ
นําเสนอในรูปแบบบรรยาย และการมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ จํานวน 4 ท่าน ดังน้ี (มจษ.2.1.5.12) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิธาน  ไพโรจน์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัล  รัตนโชตินันท์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด  ทิณบุตร อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปกรรมและการออกแบบ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. ดร.ไตรทศ  งามปิติพันธ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.2.1.5.1 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และการจัดการ การตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  
ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านดอนซาก ตําบลห้วยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

มจษ.2.1.5.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า 
เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

มจษ.2.1.5.3 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย วันที่ 18 มกราคม 
2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มจษ.2.1.5.4 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และ  
แนวปฏิบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มจษ.2.1.5.5 ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิจัย ระหว่างวันที่ 6 – 8 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มจษ.2.1.5.6 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดเวทีค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้ นที่ร่วมกับชุมชน  
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ ศาลาวัดประชุมธรรม ตําบลบ้านเชี่ยน อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 
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มจษ.2.1.5.7 ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียน การจัดประชุมวิชาการ 
ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มจษ.2.1.5.8 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 
2 – 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านเชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

มจษ.2.1.5.9 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน 
ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลหันคา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

มจษ.2.1.5.10 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มจษ.2.1.5.11 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 28 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มจษ.2.1.5.12 ภาพกิจกรรมการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กําหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิ 
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการจัดทําเป็นคู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจําปีการศึกษา 2561 
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 
และได้ทําการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (มจษ.2.1.6.1) และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้
เก่ียวกับการเขียนคําขอรับอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์เพื่อให้คําขอรับอนุสิทธิบัตรครบถ้วนสมบูรณ์ (มจษ.2.1.6.2) และ
ในรอบปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์แจ้งความประสงค์และขอรับอนุสิทธิบัตร จํานวน 1 เร่ือง ได้แก่ วิธีการในการปรับ 
กลีเซอรีนแดงหรือกลีเซอรีนดิบให้ใสด้วยดนิฟอกสีและเบส (มจษ.2.1.6.3) ซ่ึงได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรไปยังกรมทรัพยส์นิ
ทางปัญญาในรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (มจษ.2.1.6.4) กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ได้ส่งเร่ืองมาเพื่อแก้ไข โดยอาจารย์ได้แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับอนุสิทธิบัตร นักวิจัยยื่นส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเร่ืองมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 2  
เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (มจษ.2.1.6.5) และมีการยื่นต่ออายุอนุสิทธิบัตรที่ได้รับความคุ้มครองแล้วคร้ังที่ 2 
จํานวน 4 เร่ือง ได้แก่ (มจษ.2.1.6.6) 

1. อนุสิทธิบัตร เร่ือง หัวก๊อกนํ้าประหยัดนํ้าแบบแผ่นเหรียญกลม 
2. อนุสิทธิบัตร เร่ือง เม็ดอมระงับกลิ่นปาก 
3. อนุสิทธิบัตร เร่ือง กรงดักจับสุนัข 
4. อนุสิทธิบัตร เร่ือง หัวก๊อกนํ้าประหยัดนํ้าแบบลูกทรงกลม 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.2.1.6.1  คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
มจษ.2.1.6.2 หนังสือขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคําขอรับอนุสิทธิบัตร 
มจษ.2.1.6.3 คําขอรับอนุสิทธิบัตร เร่ือง วิธีการในการปรับกลีเซอรีนแดงหรือกลเีซอรีนดบิใหใ้สดว้ยดินฟอกสีและเบส 
มจษ.2.1.6.4 ภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษาการเขียนคําขอรับอนุสิทธิบัตรแก่นักวิจัย 
มจษ.2.1.6.5 หนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เร่ืองวิธีการในการปรับกลีเซอรีนแดง 
 หรือกลีเซอรีนดิบให้ใสด้วยดินฟอกสีและเบส  
มจษ.2.1.6.6 หนังสือขอชําระคา่ธรรมเนียมเพื่อต่ออายุอนุสิทธิบัตร จํานวน 4 เร่ือง 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมากขึน้ 
โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่ให้นักวิจัยสามารถพบโดยตรง มีระบบคลินิกวิจัยให้คําปรึกษาแก่
นักวิจัย และมีการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

2. มีการจัดทําประกาศ/ระเบียบข้อบังคับที่เอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจนักวิจัยมากขึ้น เช่น การให้เงินรางวัล
สมนาคุณแก่นักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และเงินรางวัลสําหรับนักวิจัยดีเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรผลักดันในเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
2. จัดทําระเบียบ ประกาศที่เอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจนักวิจัยมากขึ้น  
3. ควรทํากลยุทธ์เพื่อเชิญ Visiting Professor ที่มี Contact สัญญาตกลงความร่วมมือ (MOU) ในระยะเวลา 

3 เดือน  
4. ควรมีการสํารวจความต้องการเก่ียวกับหนังสืองานวิจัย/เอกสารอ้างอิง เช่น Journal ต่างประเทศ  
5. ควรมีเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการจัดให้บริการแก่นักวิจัย 
6. ควรมีการพัฒนาวารสารจันทรเกษมสาร ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น TCI ฐาน 1 
7. ควรผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนําไปจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 
สูตรกำรค ำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  
 จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน  

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีคณะที่ได้ รับจัดสรรงบประมาณการวิจัย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จํานวน 6 คณะ จําแนกเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน จํานวน 7,929,215 บาท เงินสนับสนุนงานวิจัย 
ภายนอก จํานวน 5,688,860 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,618,075 บาท (มจษ.2.2.1, มจษ.2.2.2) มีผลคะแนนตาม
ตาราง ดังน้ี 
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ตำรำงที่ 33 ข้อมูลการดําเนินงานดา้นเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 

ข้อมูลพื้นฐำน 

คณะ/วทิยำลัย 

ภำพรวม 
เกษตรและชีวภำพ มนุษยศำสตรแ์ละ

สังคมศำสตร ์ วิทยำกำรจัดกำร วิทยำศำสตร ์ ศึกษำศำสตร ์ วิทยำลัยกำรแพทย์
ทำงเลอืก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
1. จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภำยในสถาบัน 184,035.60 2,006,226 1,628,439 2,111,984.40 499,075 1,089,255 410,200 7,929,215 
2. จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภำยนอกสถาบนั 855,000 900,000 610,750 2,075,070 653,040 595,000 - 5,688,860 
3. รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 1,039,035.60 2,906,226 2,239,189 4,187,054.40 1,152,115 1,684,255 410,200 13,618,075 
4. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 19 110 67.5 69 31 39.5 13 349 
5. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ - 7 7 8 - - - 22 
6. จํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัย 54,686.08 26,420.24 33,173.17 60,681.95 37,165.00 42,639.37 31,553.85 

27.72 7. จํานวนเงินที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 60,000 25,000 25,000 60,000 25,000 25,000 50,000 
8. คะแนนที่ได ้ 4.56 5 5 5 5 3.16 
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กำรค ำนวณ  

คะแนนที่ได้   = 
27.72 

6 
      =  4.62 คะแนน 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
ค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเฉลี่ย 4.62 4.62 คะแนน  

 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.2.2.1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
มจษ.2.2.2 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา 

 
จุดเด่น 

มีการสนับสนุนและส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุนวิจัยภายในและภายนอก และจัดหา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้เทคนิคและแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้อาจารย์
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ควรให้อาจารย์และนักวิจัยประจําแสวงหาแหล่งทุนโดยการของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวจิัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจํา
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผลงานทางวิชาการทั้งสิ้นจํานวน 218 ชิ้น แบ่งออกเป็น 
   - ผลงานวิจัย  จํานวน 178 ชิ้น 
   - ผลงานสร้างสรรค์ จํานวน 40 ชิ้น  
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกหน่วยงานเท่ากับ 28.16 รายละเอียดตามตาราง
ดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 34 ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ระดับคุณภำพผลงำน 
(ค่ำน้ ำหนัก) 

คณะ (จ ำนวนผลงำน) 

ภำพรวม 

เก
ษต

รแ
ละ

ชีว
ภำ

พ 

มนุ
ษย

ศำ
สต

รแ์
ละ

สัง
คม

ศำ
สต

ร ์

วิท
ยำ

กำ
รจั

ดก
ำร

 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร ์

ศึก
ษำ

ศำ
สต

ร ์

วิท
ยำ

ลัย
กำ

รแ
พท

ย์ 
ทำ

งเล
ือก

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.2) 

- 2 19 37 - 11 69 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระ เ บียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (0.4) 

- 2 - 7 - - 9 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.4) - - - - - - - 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.6) 

- 11 8 6 3 - 28 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 2 2 14 3 6 1 28 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  
 จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน  
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ระดับคุณภำพผลงำน 
(ค่ำน้ ำหนัก) 

คณะ (จ ำนวนผลงำน) 

ภำพรวม 

เก
ษต

รแ
ละ

ชีว
ภำ

พ 

มนุ
ษย

ศำ
สต

รแ์
ละ

สัง
คม

ศำ
สต

ร ์

วิท
ยำ

กำ
รจั

ดก
ำร

 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร ์

ศึก
ษำ

ศำ
สต

ร ์

วิท
ยำ

ลัย
กำ

รแ
พท

ย์ 
ทำ

งเล
ือก

 

ฐานข้ อมู ลต ามประกาศ ก .พ . อ .  หรื อ ระ เ บียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Bell’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.8) 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (1.0) 

2 10 1 20 - 2 35 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.0) - - - - - - - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.0) - - 4 - - - 4 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ (1.0) - - - - 1 - 1 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน (1.0) - - - - - - - 

- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.0)  - - - - 1 - 1 

- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.0) 

- - - - 3 - 3 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.2) - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.4) - - - - - - - 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.6) - 37 - - - - 37 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (0.8) - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (1.0) - 3 - - - - 3 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(1.0) - - - - - - - 

- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร (1.0) 

- - - - - - - 

รวม (จ ำนวนผลงำน) 4 67 46 73 14 14 218 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนัก 3.60 44.60 24.80 36.20 11.60 5.00 125.80 

อำจำรย์ประจ ำและนกัวิจัยทั้งหมด 19 117 74.5 108 39.5 13 371 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนัก 18.95 38.12 33.29 33.52 29.37 38.46 191.71 

คะแนนที่ได ้ 3.16 5 5 5 5 5 28.16 
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คะแนนที่ได้  = 
28.16 

6 
  =    4.69  คะแนน 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเฉลี่ย 4.69 4.69 คะแนน  
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.2.3.1 ผลงานทางวิชาการ จําแนกตามคณะ 
มจษ.2.3.2 จํานวนอาจารย์และนักวิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์อย่างสมํ่าเสมอ 
2. ควรสนับสนุนให้มีการนําเสนอและการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 

  



5 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรด ำเนินงำน 
1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ

ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1  
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน  
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมาย 
 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 
โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งน้ีต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ 

 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 ข้อ 1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ 

หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการ
วิชาการในการประชุมจัดทําแผนกลยุทธ์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อดําเนินงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายด้านการบริการ
วิชาการ โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน 
โดยคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 18 คน คณะกรรมการดําเนินงาน 
ประกอบด้วย ตัวแทนคณะหรือเทียบเท่า ได้แก่ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย จํานวน 18 คน รวมคณะกรรมการทั้ง  
2 ชุด จํานวน 36 คน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 8/2562 ลงวันที ่9 มกราคม 2562 (มจษ.3.1.1.1)  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับกองนโยบายและแผน ได้ประชุมจัดทําแผนกลยุทธ์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริการวิชาการ ชุดคณะกรรมการอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 14 สิงหาค 2561 (มจษ.3.1.1.2) จากการดําเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับ
กองนโนบายและแผน และคณะต่างๆ น้ัน ได้กําหนดพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ 1) พื้นที่เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 2) พื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 3) จังหวัดชัยนาท (มจษ.3.1.1.3) โดยเป็นความร่วมมือ
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ระหว่างคณะ และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคจังหวัด เพื่อให้การบริการวิชาการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  
 การเลือกพื้นที่ในการให้บริการ เลือกชุมชนเป้าหมายที่มีความต้องการองค์ความรู้ หรือการพัฒนาชุมชนที่ดี
ขึ้น หรือเกิดความเข้มแข็งในประเด็นตา่งๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ตามความต้องการและ
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.3.1.1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

จันทรเกษม ที่ 8/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562       
มจษ.3.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริการวิชาการ ชุดคณะกรรมการ  

 อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
มจษ.3.1.1.3 สรุปการประชุมจัดทําแผนกลยุทธ์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อการพัฒนา
 ท้องถิ่น วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
 
 ข้อ 2. จดัทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายทีกํ่าหนดในข้อ 1 
ผลกำรด ำเนินงำน 

การจัดทําแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
จากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย และทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริการวิชาการ ชุดคณะกรรมการอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จันทรเกษม ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 จากการดําเนินการจัดประชุมหารือ
ร่วมกับกองนโนบายและแผน และคณะต่างๆ น้ัน ได้กําหนดพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ 1) พื้นที่ 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2) พื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 3) จังหวัดชัยนาท ทางมหาวิทยาลัยจึงได้
ดําเนินการจัดทําแผนบริการวิชาการ โดยมีส่วนร่วมจากองค์กรเป้าหมาย ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงพื้นที่ดําเนินโครงการจัดทําฐานข้อมูลชุมชนเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 ซ่ึงระหว่างดําเนินการลงพื้นที่เพื่อจัดทําฐานข้อมูล
ชุมชน ได้มีการสํารวจบริบทชุมชน ความต้องการ ปัญหา ของชุมชนควบคู่ด้วย เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาํ
แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 (มจษ.3.1.2.1) 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์จังหวัดชัยนาทตามนโยบายยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 
2562 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้บริหารและตัวแทนแต่ละคณะ/
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์  
คณะเกษตรและชีวภาพ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  – ชัยนาท  
กองนโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชัยนาท โดยการประชุมในคร้ังน้ีได้ร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท ซ่ึงเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
(มจษ.3.1.2.2)  

 
ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนเป้ำหมำยทั้ง 3 ชุมชน สรุปได้ดังน้ี (มจษ.3.1.2.3) 
1. ชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

1.1 ปัญหาสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัด บริเวณหลังมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์  
ก่อนวัยอันควร เด็กติดเกมส์ ฯลฯ 
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1.2 ครูและนักเรียนยังขาดความรู้ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.3 วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยจนส่งผลให้เกิดปัญหา ด้านคุณธรรมจริยธรรม

มากมาย เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ปัญหาดังกล่าว
ปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กําลังเติบโตและเป็นอนาคตของชาติ 

 
2. ชุมชนเขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 

2.1 การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน 
2.2 ทักษะการอ่านของนักเรียน 
 

3. ชุมชนจังหวัดชัยนำท 
3.1 ชุมชนขาดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
3.2 เกษตรกรขาดความรู้ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ข้าว ส้มโอ สมุนไพร ปลาร้า 

เป็นต้น 
3.3 ชุมชนอําเภอเนินขาม ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด แต่ยังขาดองค์ความรู้ 

ทักษะในการดําเนินการ และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
3.4 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายสําหรับประชาชน 
3.5 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อและเทคโนโลยี สําหรับครูระดับปฐมวัย 
 

ภายหลังการลงพื้นที่สํารวจบริบทชุมชนเพื่อจัดทําฐานข้อมูลชุมชนและการเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการนําข้อมูลจากการสํารวจความต้องการและข้อคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมมาจัดทํา (ร่าง) แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และได้นํา (ร่าง) แผนบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.  2562 ซ่ึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.  2562  
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (มจษ.3.1.2.4) โดยกําหนดตัวชี้วัดโครงการการบริการ
วิชาการตามชุมชนเป้าหมาย ดังน้ี 

ตามแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 ได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและ 
ค่าเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด สําหรับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปน้ี (มจษ.3.1.2.5) 
 
ตำรำงที่ 35 แผนบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วัตถปุระสงค์ของแผน ตัวชี้วดั เป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. เพ่ือบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.1 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อจํานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 

76 ร้อยละ 

1.2 ร้อยละของท้องถิ่น ชุมชนเมืองที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรมต่อจํานวนท้องถิ่นชุมชนเมือง
ตามแผน 

71 ร้อยละ 
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วัตถปุระสงค์ของแผน ตัวชี้วดั เป้ำหมำย หน่วยนับ 

2. เพ่ือบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

1.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการ
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจํานวนโครงการ
ตามแผน 

91 ร้อยละ 

3. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู  
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.4 จํานวนแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างมี
คุณภาพ 

2 แหล่ง 

 
ทั้งน้ีการจัดทําแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้ความสําคัญกับบริบทพื้นที่  

สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นในพื้นที่โดยรอบของ
มหาวิทยาลัยและในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ทั้งในเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ชัยนาท ซ่ึงต้องมีการวิเคราะห์และประเมินพื้นที่อย่างต่อเน่ือง  โดยการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า รวมถึงจังหวัด และภาคีเครือข่าย โดยโครงการที่ดําเนินการต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี อีกทั้งต้องเกิดการบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง
การวิจัย การเรียนการสอน และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นได้  
อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการให้ความสําคัญในการพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  
ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ และมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานระดับคณะ/สํานักงานและสถาบัน นําความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการสู่สังคมมาสอดแทรก
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนําลงสู่การปฏิบัติ  
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
ทั้งในรูปแบบสาธารณะประโยชน์ และรูปแบบการเสริมสร้างรายได้ แสวงหาแหล่งทุนและเครือข่ายความร่วมมือ  
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.3.1.2.1 โครงการจดัทําฐานข้อมูลชุมชนเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
มจษ.3.1.2.2 รายงานสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาทตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี
มจษ.3.1.2.3 ผลการสํารวจความต้องการของชุมชนเปา้หมายทั้ง 3 ชุมชน 
มจษ.3.1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2562 วันที่ 14 สงิหาคม 2562 
มจษ.3.1.2.5 แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 
 
 ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการวางแผนการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง 
โดยให้คณะเข้ามามีส่วนร่วมในการนําความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคณะที่มีอยู่ 
ถ่ายทอดโดยการบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม จัดประชุม สัมมนาวิชาการ การบูรณาการ
งานวิจัย การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม โดยคณะมีการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเป็น
วิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชน 
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มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะดําเนินโครงการบริการวิชาการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนเขตจตุจักร ชุมชน 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ทําให้ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง  

 
ตำรำงที่ 36 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ (มจษ.3.1.3.1) 

 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 

โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำชมุชนหรือกลุ่มเป้ำหมำย หลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 
1. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

ชุ ม ช น ใ น พ้ื น ที่ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
โดยดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การทําขนมจีนน้ําพริกสูตรโบราณของ
ชุมชนหลัง  วค.จันทรเกษม เขตจตุ จักร
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2562 ณ ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม  

เป็นการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในการใช้
องค์ความรู้ด้านอาหารที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน และสามารถนําองค์
ความรู้ด้านอาหารเก่ียวกับการทําขนมจีน
น้ําพริกสูตรโบราณ มาเผยแพร่ให้แก่คนใน
ชุมชนและผู้ที่สนใจได้ เรียนรู้  และจัดทํา
สารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่อใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ 

ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม มีการนําความรู้ที่
ได้รับจากการถ่ายทอดของคนในชุมชนไป
ประกอบการทําอาชีพเสริมของชุมชน โดยมี
การรวมกลุ่ ม จํานวน 5 คน เ พ่ือรับจัด
ทําอาหารและขนม ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสให้
เกิดอาชีพในชุมชนจนสามารถขายได้ทั้ง
ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ทําให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

2. โครงการ Human Plus มนุษย์เพ่ิมสุขให้
ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ครั้งที่ 2 

มีการดําเนินการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม 
- เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์

ของเรา   
-  Human Plus ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ชุ ม ช น

พหลโยธิน 32 Ep.4 ฟุตบอล   
-  ดนตรีสํ าหรับเยาวชนชุ มชน หลั ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
- พัฒนาผู้ต้องขังด้วยดนตรีเพ่ือคืนคนดี

ให้สังคม   
- ต้นกล้าดนตรี 
-  ส ร้ า ง จิ ต สํ า นึ ก รั ก ชุ ม ช น ด น ต รี 

จันทรเกษม   

-  เ ด็ กหญิ ง ที่ กํ า ลั ง ศึกษ า  อยู่ ใ น ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่เข้ารับการอบรม 
ได้รับการเสริมความรู้ และตระหนักใน
เรื่องสิทธิเด็ก รู้จักตนเอง รู้จักดูแลตนเอง
และเท่าทันสื่อต่างๆ ที่อาจล่อลวงซ่ึง 
ก่อเกิดการถูกกระทําความรุนแรงได้ 

- ผลจากการดําเนิน กิจกรรมทํ าใ ห้ เ กิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน เช่น  ร่ วมโครงการวันมนุษย์
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ เ ย า ว ช น เ ล็ ง เ ห็ นถึ ง
ค ว ามสํ า คัญ ในกา รออก กํ า ลั ง ก า ย 
ต ระหนั กถึ ง กา รใช้ เ วล าว่ า ง ใ ห้ เ กิด
ประโยชน์ มีความสร้างสรรค์ 

- เยาวชนชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เป็นการสานสัมพันธ์ เข้าถึงปัญหาของ
เยาวชนชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมได้ง่ายขึ้น 

- ผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอบรม ได้ความรู้
ทางด้านดนตรีตั้งแต่พ้ืนฐาน จนถึงการ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ด น ต รี แ ล ะ เ ป็ น 
มืออาชีพมากขึ้น ทําให้มีภาวะความเครียด
ลดลง 

- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านดนตรี และตั้งวงดนตรีขึ้นเอง 

- เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจใน
ชุมชนตนเองเพ่ิมสูงชึ้น/มีจินตนาการที่
เ ก่ียวกับชุมชนของตนเอง มีความรู้สึก
อยากเปลี่ยนแปลงชุมชนให้เหมือนกับ
จินตนาการของตนเอง 

- คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี โดยจากการ
ดําเนินกิจกรรมการนําเด็กจากหลายๆ
ชุมชนมารวมกันเป็นการสร้างเครือข่ายให้
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เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำชมุชนหรือกลุ่มเป้ำหมำย หลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 

เกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียง ให้เด็กรู้จักความ
สามัคคี การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

- มหาวิทยาลัยและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน  

- นักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันใน
การดูแลตนเองและวิธีการเอาตัวรอดใน
ชีวิตประจําวันได้จริง 

 
ตำรำงที่ 37 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา พื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 โครงการ (มจษ.3.1.3.2) 
 

เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 
โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำชมุชนหรือกลุ่มเป้ำหมำย หลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 

1. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ชุ ม ช น ใ น พ้ื น ที่ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
โดยดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การทําลาบปลาตะเพียนของชุมชนเฟรนชิฟ 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
16  มีนาคม 2562 ณ ชุมชนเฟรนชิฟ  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

เป็นการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในการใช้
องค์ความรู้ด้านอาหารที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสให้
เกิดเป็นอาชีพของชุมชน โดยมหาวิทยาลัย
เข้าไปพัฒนา ให้คําแนะนํา ให้การสนับสนุน
การนํ าองค์ความรู้ เ ก่ียว กับการทําลาบ 
ปลาตะเพียน มาเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน
และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ และจัดทําสารสนเทศ
เพ่ือเป็นแหล่ง เรียนรู้ ผ่านสื่ อในรู ปแบบ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ 
องค์ความรู้สู่สาธารณะ  

เกิดการรวมกลุ่มภายในชุมชนเฟรนชิพ โดยมี
สมาชิกกลุ่มประมาณ 6 คน รวมกลุ่มเพ่ือ
ประกอบอาหารสําหรับขายภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน 

2. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

อบรมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกัน 
ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพของตนเองด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้สูงอายุในชุมชนมีการพัฒนาการทรงตัวที่
ดีขึ้น 

2. ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
3. พัฒนาสมองในการบริหารท่าทางรําพัด 
4. ผู้สูงอายุมีความเพลิดเพลินในการเข้าร่วม

กิจกรรมและได้พบปะเพ่ือนฝูงในชุมชน 
3. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน

การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทดสอบการอ่าน เขียน ไปประเมินนักเรียน 
ณ โรงเรียน 

นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้มีคะแนน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อบรมเชิงปฏิบัติการผลการใช้นวัตกรรม 
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นรู้ โ ด ย ใช้ เ ท ค โน โ ลยี
สารสนเทศ 

1. นักเรียนสนุกกับการใช้โปรแกรม Kahoot 
จึงทําให้เข้าใจในบทเรียนและสามารถทํา
คะแนนได้มากขึ้น 

2. มีครูรุ่นใหม่ที่สนใจการใช้  IT รวมถึง
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการใช้ IT มาก 

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครูผู้สอน
สามารถทําแบบทดสอบก่อน – หลังได้
เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียน
และสามารถนําคะแนนในส่วนที่น้อยมา
วิ เคราะห์และพัฒนารูปแบบการสอน 
หรือการให้ความรู้เสริมเพ่ือเป็นการเน้น
ย้ําและพัฒนาในสิ่งที่นักเรียนอาจยังไม่
เข้าใจ ซ่ึงผลที่ ได้คือนักเรียนสามารถ
เข้าใจและทําคะแนนได้ดีมากขึ้น 

4. ครูมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อการสอน 
เนื่องจากสัญญาณ internet ยังกระจาย
ไม่ทั่วถึงและเป็นการใช้สื่อในช่วงแรกๆ
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เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 
โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำชมุชนหรือกลุ่มเป้ำหมำย หลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 

ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน จึงทําให้การเข้า
ใช้ยังมี ปัญหา ครูผู้สอนจึงใช้ ฟิวเจอร์
บอร์ดเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยสอน
ประกอบ 

 
ตำรำงที่ 38 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา พื้นที่จังหวัดชัยนาท จํานวน 3 โครงการ (มจษ.3.1.3.3) 
 

จังหวดัชัยนำท 
โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำชมุชนหรือกลุ่มเป้ำหมำย หลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
และสินค้าจากข้าว สมุนไพร ตาลโตนดและ
ปลาร้า สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์รวมของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากข้าว สมุนไพร ตาลโตนด
และปลาร้า (คุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่องทาง 
การจําหน่ าย  ต้นทุนการผลิต)  ร่ วม กับ
เครือข่ายพัฒนาชุมชน และสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท 

1. ข้ำว 
ผลิตภัณฑ์จากข้าว คือ ข้าวแต๋นของแม่
สําเนา ปัจจุบันข้าวแต๋นมี 4 รสชาติ ได้แก่ 
น้ําแตงโม งา กระเทียม และรวมรส ซ่ึงอยู่
ระหว่างการพัฒนารสชาติใหม่ เ พ่ือเข้าสู่
วิสาหกิจชุมชน สินค้าเป็นที่ต้องการของ
ตลาด เพราะมีหลายรสชาติให้เลือก 
2. สมุนไพร  
เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง อ า ชี พ ใ ห้ ค น ใ น ชุ ม ช น 
โ ด ย เฉพาะกลุ่ ม ผู้ สู งอ า ยุ  ปั จ จุ บัน เ กิ ด
เครือข่ายสมุนไพร 3 แห่ง ได้แก่ ห้วยกรด  
ดงคอน และบางขุด โดยมีสมาชิกเครือข่าย
แห่งละประมาณ 5 ครั ว เรือน สํ าหรับ
สมุนไพรที่ได้รับรองมาตรฐาน (GAP) ได้แก่ 
ไพร ขมิ้น มะระขี้นก ปัจจุบันกําลังดําเนินการ
ขอ GAP ตะไคร้ ซ่ึงส่งผลต่อราคาที่สูงขึ้น 
แ ล ะ มี ก า ร ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ กับ
โรงพยาบาลสรรคบุรี ส่งผลให้รายได้ในชุมชน
เพ่ิมขึ้นประมาณ 4,000 – 5,000 บาทต่อ
เดือนต่อครัวเรือน อีกทั้งมีการส่งวัตถุดิบ
สมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้และข่าให้กับโรงงาน
มาม่า เป้าหมายต่อไปคือการสร้างศูนย์
สมุนไพร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และกระจาย
รายได้ให้กับคนในชุมชนและเครือข่ายที่เข้า
ร่วม 
3. ตำลF9of 
ปัจจุบันสินค้ามี 4 ชนิด ได้แก่ 
1) น้ําตาลโตนดพร้อมดื่ม ต้นทุน กก.ละ  
15 บาท ซ่ึงหากโรงงานได้ อย. สินค้าก็จะได้ 
อย.ไปด้วย ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
2) น้ําตาลปึก อยู่ในช่วงการปรับโรงงาน
น้ําตาลปึก  
3) ไซรับ เนื่องจากตาลโตนด มีค่า GI ที่ต่ํา
กว่าน้ําตาล (37%) จึงเหมาะกับผู้ที่ รั ก
สุขภาพ เช่น คนเป็นโรคเบาหวาน 
4) น้ําตาลเกร็ด  
- มีการส่งสินค้าไปขายที่ร้านภูฟ้า 
- สินค้าหากได้ อย. ก็จะส่งผลให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอ อย. 
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จังหวดัชัยนำท 
โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำชมุชนหรือกลุ่มเป้ำหมำย หลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 

- เดิมน้ําตาลโตนดทําเป็นขนมหม้อแกง แต่
คนกินขนมหม้อแกงไม่ได้ทุกวัน มีอายุสั้น จึง
มีการปรับเป็นคุ้กก้ีเพ่ือให้สินค้าอยู่ได้นานขึ้น
และทําเป็นของฝากได้ 
4. ปลำร้ำ 
สินค้าจากโรงงานแม่ประคอง มีการแปรรูป
ปลาร้าเป็นแบบผงและก้อนและน้ําปลาร้า
เข้มข้น  โดยมี เ ป้าหมายตลาดส่ งออกที่
อเมริกา โดยปรับชื่อจากแม่ประคองเ ป็น 
“อาร์มี่แซบ” ซ่ึงเป็นทายาทรุ่นที่ 3 

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการฯ เป็นการอบรมให้ความรู้ พร้อม
สาธิตฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
10 ฐาน ได้แก่ 
ฐานที่ 1  ฐานปศุขนาดเล็ก 
ฐานที่ 2  ฐานผักสวนครัวปลอดภัย 
ฐานที่ 3  ฐานไร่นาสวนผสม 
ฐานที่ 4  ฐานข้าวอินทรีย์ 
ฐานที่ 5  ฐานน้ําหมักชีวภาพ 
ฐานที่ 6  ฐานบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ฐานที่ 7  ฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ฐานที่ 8  ฐานปลูกพืชไร่ดิน 
ฐานที่ 9  ฐานแปรรูปสินค้าเกษตร (เป็นการ
ดูงานที่เชียงใหม่ และนํามาปรับใช้สอนให้กับ
ผู้เข้าอบรม) 
ฐานที่ 10 ฐานเห็ด (พัฒนาเป็นแหนมเห็ด) 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษาม ห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนาท มีทั้งสิ้น 326 ไร่ โดย
พ้ืนที่ 9 ไร่เป็นแปลงข้าวสาธิต (โครงการ 
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่) 
และมีพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวรวม 18 ไร่  
ใช้พ้ืนที่เป็นการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ไร่ และพ้ืนที่ 10 ไร่ 
เป็นการปลูกสมุนไพร 
โครงการฯ  เริ่ มมาตั้ งแต่ ปี  2560 เ ป็น 
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เฉพาะภายในศูนย์ฯ โดยใช้งบรายได้ ต่อมา
ในปี 2561 ต่อยอดสู่ภายนอกโดยการอบรม
ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ และในปี 2562 
เป็นการแข่งขันประกวดเพ่ือเป็นการขยาย
องค์ความรู้และให้ผู้สนใจด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงได้นําความรู้กลับไปใช้ประโยชน์และ
พัฒนาให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวด 10 
โรงเรียน เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
46 มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 150 ไร่ ใช้ในการทําเกษตร 
50 ไร่ โดยมีครูดูแล 3 คนและมีนักเรียนดูแล
ในแต่ละพ้ืนที่ สําหรับการนําองค์ความรู้ไป
ปรับใช้ คือ ครูและนักเรียนที่เข้าอบรมนํา
ความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมี
ทั้ งการปลูกผักสวนครั ว  การเลี้ ย งปลา  
เล้ียงไก่ เล้ียงหมู การทํานา เป็นต้น โดยผักที่
ปลู กนั ก เ รี ย นนํ า ไป เ ป็นวั ตุ ดิ บ ใ น ก า ร
ทําอาหารกลางวันเพ่ือลดค่าใช้จ่าย (โครงการ
อาหารกลางวัน)  ที่ เหลือจึงนําไปขายที่
สหกรณ์ในโรงเรียนและได้เงินเป็นค่าขนม
เพ่ิมขึ้น โดยผักที่ปลูกจะไม่ใช้สารเคมี ส่งผล
ให้สุขภาพครูและนักเรียนดีขึ้นและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.เนินขาม และ
บ้านกุดจอก จังหวัดชัยนาท 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ในพ้ืนที่ชุมชนเนินขามเพ่ือเป็น 
การพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
โดยจากการสํารวจความต้องการและการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการในปี 2561 
พบว่า ชุมชนมีความต้องการพัฒนาบ้านเป็น 

เกิดกลุ่มและระบบการบริหารจัดการทาง 
การท่องเที่ยวและ  Homestay ที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 
Homestay กลุ่มอาหาร กลุ่มดนตรีพ้ืนบ้าน 
และกลุ่มมัคคุเทศก์ โดยมีการเลือกประธาน
แ ล ะ หั ว ห น้ า แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
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จังหวดัชัยนำท 
โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำชมุชนหรือกลุ่มเป้ำหมำย หลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 

Homestay แต่จากการประเมินศักยภาพ
เบ้ืองต้น พ้ืนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์กา รเ ป็น 
Homestay แ ล ะ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ยั ง มี
สภาพแวดล้ อมที่ ยั ง ไ ม่ อํ านวยต่อการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการ
ใช้หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดย
กําหนดให้ชุมชนคัดเลือกพ้ืนที่ที่ต้องพัฒนา
เป็น Homestay จํานวน 3 แห่ง เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการพัฒนา โดยในช่วงแรกชุมชน
ยังไม่ทราบถึงหลักการทํา  Homestay ที่
ถู กต้องรวมถึ งแนวทางการดํา เนินการ
ท่องเที่ยวที่สามารถจูงใจนักท่องเที่ยวได้   
ยังไม่มีการตั้งกลุ่ม การแบ่งงานที่ชัดเจน 
ส่งผลให้ในช่วงแรกทางชุมชนมีค่าใช้ จ่าย
จํานวนมาก และโดนตําหนิจากนักท่องเที่ยว
ถึงสถานที่พัก อาหาร การต้อนรับ สถานที่
ท่องเที่ยว ที่ไม่สร้างความประทับใจและไม่มี
สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

ประสานงานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยแต่ละกลุ่ม
ที่จัดตั้งขึ้นมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและมีการ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรม ดังนี้  
1. กลุ่ม Homestay  
มีการปรับสภาพแวดล้อม และเตรียมการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเป็น Homestay ที่
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. กลุ่มอาหาร 
มีการสอนทางชุมชนให้จัดสํารับอาหารเพ่ือ
ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
3. กลุ่มดนตรีพ้ืนบ้าน  
มีการสอนการซ่อมเครื่องดนตรี และการต่อ
เพลงร่วมกับชุมชน. 
4. กลุ่มมัคคุเทศก์ 
มีการสอนการเป็นมัคคุ เทศก์เบ้ืองต้น กับ
นักเรียนที่สนใจ 

 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดําเนินการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนขึ้นภายในมหาวิทยาลัย บริเวณลาน

ด้านหน้าอาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เพื่อเป็นการนําสินค้าจากชุมชนที่
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเข้าไปร่วมให้คําแนะนํา การบริการวิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
มาจัดจําหน่ายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดรายได้ รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
(มจษ.3.1.3.4) 

ในวันที่ 12 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดําเนินการจัดโครงการ “จันทรเกษม  
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คร้ังที่ 1” ขึ้น ณ อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
โดยมีร้านค้าจากชุมชนเป้าหมายมาร่วมจําหน่ายสินค้าภายในงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศูนย์ชัยนาท 
ชุมชนจากตําบลเนินขาม ชุมชนจากกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้ านเชี่ยน อําเภอหันคา ชุมชนจากตําบลเที่ยงเเท้  
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม และชุมชนเฟรนชิพ จากกรุงเทพมหานคร) ซ่ึงได้รับผล  
การตอบรับเป็นอย่างดี (มจษ.3.1.3.5) 

ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนมีการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดถ่ายทอดความรู้ร่วมกันในชุมชน  
เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  
จากฐานความรู้ที่ได้รับและภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่มี 

 
แนวทำงแก้ไข 
การปรับปรุงการดําเนินการด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้ชุมชนหรือ

องค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง ได้มีการปรับแนวทางการดําเนินงานใหม่ให้สอดคคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้วิธีการดําเนินงานในลักษณะการบริหารจัดการ 
การวิจัยเชิงหน่วยพื้นที่ (RMU: Research Management Unit) เป็นจุดเร่ิมต้นของกลไกการขับเคลื่อนของการบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองต่อพื้นที่หรือชุมชนเป้าหมาย ซ่ึงได้มอบหมายให้แต่ละคณะรับผิดชอบพื้นที่ หรือชุมชน
เป้าหมายในการพัฒนา และสํารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลและหน่วยงานในชุมชนน้ัน เพื่อที่จะนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลของพื้นที่ในการทําวิจัยและการให้บริการวิชาการที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
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ชุมชนได้สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
(มจษ.3.1.3.6) 

 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.3.1.3.1 ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
มจษ.3.1.3.2 ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
มจษ.3.1.3.3 ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
มจษ.3.1.3.4 ภาพตลาดนัดชุมชน 
มจษ.3.1.3.5 ภาพร้านค้าชุมชม ในโครงการ “จันทรเกษม พันธกิจสัมพันธ์เพือ่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน  

คร้ังที ่1” 
มจษ.3.1.3.6 ภาพกิจกรรมการลงพื้นทีข่องแต่ละคณะในการทํา Reserch Management Unit 
 
 ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เพื่อให้การดําเนินงานการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยใช้
หลักการคัดเลือกชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
มาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการดําเนินโครงการบริการวิชาการที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการนําศาสตร์จากองค์ความรู้
ที่มาจากทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
ตามความต้องการของพื้นที่จนทําให้ชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนที่มีอยู่เดิมให้มีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้น เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน อีกทั้งคนในชุมชนยังได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงล้วนส่งผลให้ชุมชนเกิด 
ความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมกับคณะ ดําเนินการติดตามโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการที่ผ่านมา พบว่าชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
สรุปประเด็นได้ดังน้ี 

ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมโครงการบริการวิชาการเกษตรผสมสาน ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 

ซ่ึงเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีนางฉอ้อน เกิดเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้นํา
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้การปลูกผักบนพื้นที่ของตนเองในพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ส่งผลให้ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช ( GAP พืช) ได้แก่ มะเขือ 
ผักบุ้งจีน บวบ มะเขือยาว และต้นหอม บนพื้นที่ 1 ไร่ และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อทําผัก Organic โดยมี
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ให้คําปรึกษาในการพัฒนาและปรับพื้นที่ ซ่ึงเป็นโครงการ
ต่อเน่ือง และหากสามารถดําเนินการได้ จะสามารถขอการรับรองแบบเป็น “ระยะปรับเปลี่ยน” ได้ ซ่ึงจะส่งผลให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ันจากโครงการดังกล่าวทําให้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายเกษตรเกิดขึ้น โดยมีสมาชิกประมาณ 
10 คน และขยายจํานวนสมาชิกมาเป็นจํานวน 25 คน ในปีปัจจุบัน 
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ด้ำนกำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ 
นางฉอ้อน เกิดเทศ ได้นําความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านการเกษตรจนสามารถเป็น

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการเพาะเห็ด การทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ ให้แก่หมู่บ้านจํานวน 40 หมู่บ้าน 

 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
นางฉอ้อน เกิดเทศ ได้นําองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการให้บริการ

วิชาการเกษตรผสมผสาน โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวตามหลักการ
มาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรผู้ปลูกขา้วตาม
หลักการมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2559 – 2562 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
เกษตรบนพื้นที่ของตนเอง ตั้งแต่การทํานํ้าหมักชีวภาพสาํหรับใช้ในการเกษตร ทําให้ลดต้นทุนในการทําเกษตร ซ่ึงจาก
เดิมใช้สารเคมีไร่ละ 1,200 บาท แต่หลังจากทํานํ้าหมักชีวภาพใช้ในการเกษตรทําให้ลดต้นทุนเหลือไร่ละ 50 บาท ทํา
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยสามารถนําผักไปขายได้วันละ 700 – 800 บาทต่อวัน   
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.3.1.4.1 รายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดชัยนาท 
 
 ข้อ 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ  

 เป้าหมาย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับชุมชน 
ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  
โดยร่วมมือกันทํางานทั้งด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน   
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยยังคงดําเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในเขตจตุจักร 
เขตลาดพร้าว และจังหวัดชัยนาท ตามท่ีได้ลงนามความร่วมมือไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 

 
1. เขตจตุจักร 

มหาวิทยาลัยฯ ไดสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัยในพื้นที่เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมกับชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนเสนานิคม 2 และชุมชนพหลโยธิน 32 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2561 (มจษ.3.1.5.1) โดยได้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมกับพื้นที่มาอย่างต่อเน่ือง 

 
2. เขตลำดพรำว 

มหาวิทยาลัยฯ ไดสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัยในพื้นที่เขตลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร โดยไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมกับชุมชนพุมโพธิ์กลาง ชุมชนเฟรนชิพ และชุมชนเลิศอุบล 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2561 (มจษ.3.1.5.2) โดยได้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมกับพื้นที่มาอย่างต่อเน่ือง 

ในปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างภาคีเครือข่าย  
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบูรณาการพันธกิจ (มจษ.3.1.5.3) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมกับสํานักงานเขตจตุจักร และสํานักงานเขตลาดพร้าว เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยมีบุคลากรจาก
สํานักงานเขตจตุจักรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการด้านการบูรณาการพันธกิจ
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สัมพันธ์ จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางกนิษฐา  ไทยเจริญ 2) นางสาวอภิญญา  ทิชัย (มจษ.3.1.5.4) และบุคลากรจาก
สํานักงานเขตลาดพร้าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการด้านการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวธียพัทร์  เขมากโท้ย 2) นายสาทิศ  ปานสันเทียะ (มจษ.3.1.5.5)  
ซ่ึงหลังจากได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแล้ว ได้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมกับ 
พื้นที่มาอย่างต่อเน่ือง 
 

3. จังหวัดชัยนำท 
มหาวิทยาลัยฯ ยังคงมีเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัยในพื้นที่เขตจังหวัดชัยนาท 

โดยไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กับหนวยงานในจังหวัดชัยนาทตามที่ได้ลงนาม เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซ่ึงประกอบด้วย ความร่วมมือใน 
กลุ่มการศึกษา กลุ่มโรงเรียนชาวนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาลโตนด กลุ่มปลาร้า กลุ่มวัฒนธรรมบ้านเนินขาม 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (มจษ.3.1.5.6) 

และในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อรองรับนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ 
“โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนและผู้อ่ืนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มจษ.3.1.5.7) ซ่ึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับโรงเรียนในพื้นที่เขตจังหวัดชัยนาท จํานวน 21 โรงเรียน 
ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 2) โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 3) โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 4) โรงเรียน 
วัดบําเพ็ญบุญ 5) โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฏร์บํารุง 6) โรงเรียนวัดกําแพง 7) โรงเรียนเทพรัตน์ 8) โรงเรียนวัดวังหมัน  
9) โรงเรียนวัดสิงห์ 10) โรงเรียนวัดศรีวิชัย 11) โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 12) โรงเรียนดอนสีนวน 13) โรงเรียน
บ้านชัฏฝาง 14) โรงเรียนอนุบาลหันคา 15) โรงเรียนวัดศรีมงคล 16) โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 17) โรงเรียน 
วัดวังนํ้าขาว 18) โรงเรียนบ้านวังคอไห 19) โรงเรียนวัดหัวเด่น 20) โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี และ 21) โรงเรียน
อนุบาลชัยนาท 

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือภายใต้กรอบ ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยตกลงจะจัดหางบประมาณและบุคลากรในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้หรือจัดสัมมนาทาง

วิชาการตามนโนบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. โรงเรียนตกลงจะจัดเตรียมสถานที่ สนับสนุนผู้เข้าร่วมอบรม หรืออํานวยความสะดวกอ่ืนใดตามนโยบาย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพื้นที่ให้บริการรวม 7 อําเภอ 20 ตําบล ในจังหวัดชัยนาท 
ประกอบด้วย 

1) อําเภอหนองมะโมง (ทต.หนองมะโมง) 
2) อําเภอวัดสิงห์ (ทต.วัดสิงห์) 
3) อําเภอสรรพยา (ทต.สรรพยา ทต.บางหลวง อบต.เขาแก้ว ทต.หาดอาษา ทต.เจ้าพระยา และ  

ทต.โพนางดําออก) 
4) อําเภอสรรคบุรี (ทต.สรรคบุรี) 
5) อําเภอมโนรมย์ (ทต.คุ้งสําเภา ทต.มโนรมย์ และ ทต.วัดโคก) 
6) อําเภอเมือง (อบต.ท่าชัย อบต.เขาท่าพระ ทต.ธรรมามูล และ ทต.หาดท่าเสา) 
7) อําเภอหันคา (ทต.หันคา อบต.หันคา ทต.บ้านเชี่ยน และ ทต.หนองแซง) 
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รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.3.1.5.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษมกับชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
มจษ.3.1.5.2  บันทึกขอตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษมกับชุมชนเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
มจษ.3.1.5.3  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 7/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ 

พัฒนางานบริการวิชาการด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
มจษ.3.1.5.4  บันทึกขอส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ  

ด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เขตจตุจักร) 
มจษ.3.1.5.5  บันทึกขอส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ  

ด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เขตลาดพร้าว) 
มจษ.3.1.5.6  บันทึกขอตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการและการวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษมกับชุมชน จังหวัดชัยนาท 
มจษ.3.1.5.7  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
 
 ข้อ 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจํานวน

อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งน้ีต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการมาจาก
ตัวแทนคณาจารยแตละคณะ (มจษ.3.1.6.1) เพื่อรวมดําเนินงานการบริการวิชาการใหสอคลองกับพันธกิจ นโยบาย 
ด้านการบริการวิชาการ และดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคม (มจษ.3.1.6.2) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ 
การพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยบริการวิชาการแก่สังคมใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชน
เขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว และชุมชนจังหวัดชัยนาท ซ่ึงมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการที่มาจากทุกคณะ  
โดยการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กําหนดให้มีอาจารย์จากทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การดําเนินการตามแผนบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงอาจารย์ทั้งหมด
มีจํานวน 371 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) มีอาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมในการดําเนินการตาม 
แผนบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของอาจารย์ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย สามารถจําแนกตามคณะไดดังน้ี 1) คณะเกษตรและชีวภาพ จํานวน 12 คน 2) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีอาจารยเขารวม 19 คน 3) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 26 คน 4) คณะวิทยาศาสตร จํานวน 6 คน 
5) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน และ 6) วิทยาลัยการแพทยทางเลือก จํานวน 1 คน โดยโครงการบริการวิชาการ 
ที่ทุกคณะมีสวนรวมมีดังน้ี (มจษ.3.1.6.3) 

 
1. เขตจตุจักร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการจัดโครงการ จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Human 
Plus มนุษย์เพิ่มสุข โดยดําเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่ 

1) กิจกรรม Human Plus สร้างสรรค์ชุมชนพหลโยธิน 32 Ep.4 ฟุตบอล จัดกิจกรรมเม่ือวันที่  
10 และ 24 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีอาจารย์เข้าร่วม  
2 คน ดังน้ี 1) นายพีรดล  เพรชรานนท์ และ 2) นายก้องสยาม  ลับไพรี 

2) กิจกรรม ดนตรีสําหรับเยาวชนชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาดนตรีสากล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ จัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 19 – 22 
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มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีอาจารย์เข้าร่วม 2 คน ดังน้ี 1) นางสาว
จุฑามาส  หิรัญกูล และ 2) นายรณชัย  นุชจิระสุวรรณ 

3) กิจกรรม พัฒนาผู้ต้องขังด้วยดนตรีเพื่อคืนคนดีให้สังคม จัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 28 มกราคม, 
วันที่ 4, 11, 18, 25 กุมภาพันธ์, วันที่ 4, 11, 18, 25 มีนาคม และ วันที่ 1, 22, 29 เมษายน 
2562 ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง มีอาจารย์เข้าร่วม 3 คน ดังน้ี 1) นายธงชัย  เหลืองทอง  
2) นางสาวอาลิส  บัวสุวรรณ และ 3) ว่าที่เรือตรีภิรมย์  ใจชื้น 

4) กิจกรรม ต้นกล้าดนตรี จัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มีอาจารย์เข้าร่วม 6 คน ดังน้ี 1) นายณัฐธีร์  รุ่งเลิศนิรันดร์ 2) นายพัชรพงศ์   
เรืองหิรัญวงศ์ 3) นายณภัทร  พิริยกิตติ์ศรัณย์ 4) นายกฤตธรรม  ขาวแจ้ง 5) นางสาวอาลิส  
บัวสุวรรณ  และ 6) นายสุชาติ  สิมมี 

5) กิจกรรม สร้างจิตสํานึกรักชุมชนดนตรีจันทรเกษม ณ ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีอาจารย์เข้าร่วม 6 คน ดังน้ี 1) นางสาวปิยพร  ท่าจีน   
2) นายวิรัตน์ อินชูรันต์ 3) นายกฤตภาส  เชื้อม่ัง 4) นางสาวสรวงธร  นาวาผล  5) นางสาวณิชา  
โชควิญญู และ 6) นางสาวสายใจ  คงทน 

 
2. เขตลำดพร้ำว 

คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการจัดโครงการ จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์เข้าร่วม 3 คน ดังน้ี 1) ดร.ปิยาภรณ์  เตชะเรืองรอง และ 
2) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน  
 

3. จังหวัดชัยนำท  
3.1 คณะเกษตรและชีวภาพ ดําเนินการจัดโครงการ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยและสินค้าจากข้าว สมุนไพร ตาลโตนด และปลาร้า 
สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีอาจารย์เป็นวิทยากรและบุคลากรผู้ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม  
มีอาจารย์เข้าร่วม 6 คน ได้แก่ 1) นายสัตวแพทย์ ดร. สมเกียรติ  ศีลสุทธ์ิ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะกุล 3) ดร.จันทรรัตน์  พิชญภณ 4) อาจารย์ธัชชดา  อารยกาญจน์  
5) ดร.สันติธรรม  โชติประทุม และ 6) ดร.อํานาจ  ภักดีโต 

2) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวตามมาตรฐานหลักการเกษตรที่ดี ( GAP)  ตามแนวทาง 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริในรัชกาลที่ 9 มีอาจารย์เข้าร่วมจํานวน 6 คน ดังน้ี 1) นายชินกร  
จิรขจรจริตกุล 2) ดร.ศิรส  ทองเชื้อ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธี  กิตติพงศ์ไพศาล  
4) นายสุวิจักขณ์  อรุณลักษณ์ 5) นางสาวจฬุาลักษณ์  ตลับนาค และ 6) นายอุดมศักดิ์  ผ่องศรี 

3.2 คณะวิทยาศาสตร์ ดําเนินการจัดโครงการ จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ประเภทสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท มีอาจารย์เข้าร่วมจํานวน 6 คน ดังน้ี 1) นายภาคภูมิ  เพิ่มมงคล 2) ดร.เมธี  
รุ่งโรจน์สกุล 3) ผศ.ดร.ตฤณกร  เกตุกุลพันธ์ 4) ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ 5) ดร.พัตราพร  ภูวดลไพศาล และ 
6). ผศ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 

3.3 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการจัดโครงการ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านเนินขาม ต.เนินขาม จังหวัดชัยนาท มีอาจารย์ 

เข้าร่วมจํานวน 1 คน คือ ผศ.ธีรโชติ  สัตตาคม    
2) โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านเนินขาม ต.เนินขาม และ

บ้านกุดจอก ต.กุดจอก จังหวัดชัยนาท มีอาจารย์เข้าร่วมจํานวน 23 คน ทั้งน้ีโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในแต่ละคณะ ดังน้ี 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุดารัตน์  มานะ 2) สิบเอก ดร.เศรษฐวัสภุ์   พรมสิทธิ์  3) ดร.ฐิตาภา  บํารุงศิลป์   
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4) นายฉัตรมงคล  จันทราทิพย์ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย  จัตุรัตน์ 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ดวงพร  กาซาสบิ 7) นางสาวนภาพันธ์  โชคอํานวยพร 8) นางสาวอัญธิศร  สิริทรัพย์เจริญ  
9) นางสาวศิริลักษณ์  สุรินทร์ 10) นางสาวจารุณี  เนตรบุตร 11) นายไชยพันธุ์  ธนากรวัจน์ 
12) นางสาวนิสา  บุญทะสอน 13) นางสาวพิมพ์ผกา  ใจมุข 14) ดร.สุภาพันธุ์  สายทองอินทร์  
15) นางสาวอนุสรา  ไชยสาลี 16) นางสาวชลธิชา  ทิพย์ประทุม 17) นางสาวโอปอ  กลับสกุล 
18) นายอดิเทพ  ครุฑธามาศ 19) นายอมรเทพ  สกุณา 20) นางสาวภานุชฏา  ศิระยุทธโยธิน 
21) นายณพลพัทธ์  มูลพินิจรพี 22) ว่าที่เรือตรีภิรมย์  ใจชื้น และ 23. นายวรวิทย์  วราสินธ์  

สืบเน่ืองจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายหลักที่สําคัญ 
คือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระราโชบายที่ มุ่งผลิตครูคุณภาพ และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งใน  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยในวันที่ 12 กันยายน 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดําเนินการจัดโครงการ “จันทรเกษม พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน คร้ังที่ 1” ขึ้น ณ อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ่ึงนําเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ 
และการเสวนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการให้
ความสําคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้หน่วยงานภายในดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ที่จะนําไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่มีผลการดําเนินงานเก่ียวกับ
โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีโครงการที่เข้าร่วม ดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 39 โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร คณะ 
1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปตาลโตนดและน้ําตาลโตนดพาสเจอร์ไรส์ คณะเกษตรและชีวภาพ 
2 โครงการพัฒนาผู้ต้องขังด้วยดนตรีเพื่อคืนคนดีให้สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บ้านเนินขาม 

ตําบลเนินขามและบ้านกุดจอก ตําบลกุดจอก จังหวัดชัยนาท 
คณะวิทยาการจัดการ 

4 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรในจังหวัด
ชัยนาท 

คณะวิทยาศาสตร์ 

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ 
6 โครงการชะลอความชราด้วยวิชารําพัด วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์และ

พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท 

 
จากการจัดโครงการในคร้ังน้ีมีจํานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 423 คน (ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่าย)  
 
แนวทำงกำรแก้ไข 

จากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาทุกคณะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม เกินกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ  
ซ่ึงการบริการวิชาการในปีถัดไป มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังให้มีโครงการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกันของ  
ทุกคณะ โดยการสร้างความเข้าใจในทิศทางการทํางานของอาจารยต์ามยทุธศาสตร์ราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ผลักดันให้เกิดการบริการวิชาการบนฐานของ Research Manangement Unit (RMU) ซ่ึงจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะ
กระตุ้นและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชัฏ และส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
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รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.3.1.6.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

จันทรเกษม ที่ 8/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562  
มจษ.3.1.6.2 แผนบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.3.1.6.3 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพร้าว  และ

จังหวัดชัยนาท 
 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
จุดเด่น  

มีศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น  
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กําหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยกําหนด 1 คณะ 1 พื้นที่รับผิดชอบ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลตําบลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชัยนาทเพื่อนําไปสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 
ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรด ำเนินงำน 
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความสําเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อ 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดําเนินงานตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนด
ขับเคลื่อนพันธกิจในยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มจษ.4.1.1.1) โดยมีรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงาน ดังน้ี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรและชีวภาพ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก บัณฑิตวิทยาลัย  
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท สํานักงานอธิการบดี สํานักประกันคุณภาพการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กําหนดให้มีการประชุมปีละ 2 คร้ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ร่างแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ร่างแผนงานโครงการที่กําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. กํากับ ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

ซ่ึงมอบหมายให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานกลาง ประสานการดําเนินงานด้านทํานุบํา รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและ 
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม มีการเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายในการส่งเสริม สืบสาน 
เผยแพร่ความเป็นไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นและชุมชนเมืองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน (มจษ.4.1.1.2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (มจษ.4.1.1.3) และคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (มจษ.4.1.1.4)  
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มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 2 ท่าน และบุคลากรสํานักร่วมเป็นกรรมการ  
กําหนดการประชุมปีละ 2 คร้ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2547 ข้อที่ 6 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
มษจ.4.1.1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มจษ.4.1.1.2 คําสั่งแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มจษ.4.1.1.3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มจษ.4.1.1.4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 ข้อ 2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์  

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบหมายให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
จัดทําแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2561  
(มจษ.4.1.2.1) โดยทบทวนวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และได้นําเสนอ
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 
เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2562 (มจษ.4.1.2.2) และเสนอคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มจษ.4.1.2.3) และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อทราบ (มจษ.4.1.2.4) 

แผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 (มจษ.4.1.2.5) 
มีการกําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็น วัตถุประสงค์ของแผน 3 ข้อ และตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 3 ตัวชี้วัดดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 40 แผนปฏิบตังิานด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
4 . 1  ส่ ง เ ส ริ ม  อ นุ รั ก ษ์  เ รี ย น รู้

ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุ รักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ชุมชนเมืองอย่าง
ย่ังยืน 

1. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน
ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ชุมชนเมือง 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อจํานวนโครงการตามแผน 

ร้อยละ 80 

4.3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากทุนทาง
วัฒนธรรม 

2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชน สามารถเพิ่มมูลค่าจาก
ทุนทางวัฒนธรรม 

2. ร้อยละของโครงการท่ีเพิ่มมูลค่า
ต่อจํานวนโครงการตามแผน 

ร้อยละ 50 

4.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานองค์ความรู้ 
และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชุมชนเมือง 

3. เพื่อให้เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมกัน
ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

3. ร้อยละของเครือข่ายวัฒนธรรม
ท่ีร่วมจัดโครงการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 
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โดยมีโครงการทั้งหมด จํานวน 27 โครงการ 51 กิจกรรม เงินงบประมาณ 3,891,420 บาท สามารถจําแนก
ตามกลยุทธ์ได้ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองอย่างยัง่ยนื 
มี 17 โครงการ 34 กิจกรรม งบประมาณ 2,690,600 บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานองค์ความรู้ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง มี 6 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 923,020 บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม มี 4 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 
277,800 บาท 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 8/2561 วันที่ 26  
 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคฝร่ัง 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มจษ.4.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18  
 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมแคฝร่ัง 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มจษ.4.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่  1/2562 เม่ือวันที่ 28  
 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมแคฝร่ัง 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มจษ.4.1.2.4 บันทึกข้อความที่ อว 0641.09(1) /0191 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เร่ือง เสนอแผน
 ปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มจษ.4.1.2.5 แผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 ข้อ 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบหมายให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่กํากับ ติดตามผล 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการกําหนดแบบฟอร์มรายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มจษ.4.1.3.1) และจัดทํา
หนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดําเนินงานโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มจษ.4.1.3.2)
เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามแผน และประเด็นปัญหาและอุปสรรค ใน 
การดําเนินงาน (มจษ.4.1.3.3) พร้อมทั้งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (มจษ.4.1.3.4) และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 เพื่อนําผลมาปรับปรุงแผน และวางแผนการดําเนินงานต่อไป (มจษ.4.1.3.5) 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.4.1.3.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2562 
มจษ.4.1.3.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดําเนินงานโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มจษ.4.1.3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มจษ.4.1.3.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
มจษ.4.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2562 
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 ข้อ 4. ประเมินความสําเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่  

18 มีนาคม 2562 (มจษ.4.1.4.1) พบว่าบางหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวันทีจ่ัดกิจกรรม และบางหน่วยงานยังไม่ได้
รายงานผลการดําเนินงาน จึงมอบหมายให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมและ
ติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผล นํามาสรุปผลในภาพรวมตามตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสําเร็จของแผนต่อไป ซ่ึง
ได้นํารายงานผลการจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานและรายงานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
(มจษ.4.1.4.2) ทราบและเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการเพื่อให้มีส่วนร่วมจากเครือข่ายวัฒนธรรม และกําหนดหน้าที่ให้
ชัดเจน  

2) ให้ปรับแผนงานและรูปแบบกิจกรรม ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ราชภัฏ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมกําหนดการประชุมคณะกรรมการทํานุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2562 (มจษ.4.1.4.3) เพื่อสรุปผลและประเมินผลการ
ดําเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีทั้งสิ้น 27 โครงการ 51 กิจกรรม พบว่าหน่วยงานไม่ดําเนินงานจํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม ดังน้ันจึงมี
โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 26 โครงการ 48 กิจกรรม (มจษ.4.1.4.4) มีผลการประเมินดังน้ี  
 
ตำรำงที่ 41 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชน 

ร่วมกันอนุ รักษ์  สืบสานความเป็น ไทย 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนเมือง 

1 .  ร้อยละของผู้ เ ข้า ร่วมโครงการต่อ
จํานวนโครงการตามแผน 

 

ร้อยละ 80 100 

2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชน 
สามารถเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม 

2. ร้อยละของโครงการท่ีเพิ่มมูล ค่าต่อ
จํานวนโครงการตามแผน 

ร้อยละ 50 83.20 

3. เพื่อให้เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมกันส่งเสริม 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. ร้อยละของเครือข่ายวัฒนธรรมท่ีร่วม
จัดโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 100 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 

 
การประเมินตัวชี้วัดที่ 1 จากจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 26 โครงการ โดยมีเป้าหมายจํานวนผู้เข้าร่วม 

แต่ละกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจํานวน 9,433 คน กําหนดเป็นสัดส่วนตามตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค์ไว้ที่ 
ร้อยละ 80 จากการจัดเก็บข้อมูลพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 26 โครงการ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 12,538 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  

 
การประเมินตัวชี้วัดที่ 2 สํารวจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่นําความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าจากทุน  

ทางวัฒนธรรม จํานวน 4 โครงการ 7 กิจกรรม ได้แก่  
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1) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปประดิษฐ์แก่ชุมชน มีการนําไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80.65  
2) โครงการเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม มีการนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 92 
3) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย มีการนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 69.76  
4) โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน มีการนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.4  
ดังน้ันทั้ง 4 โครงการมีการนําไปใช้ประโยชน์เป็นการเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมตามตัวชี้วัด คิดเป็น

ร้อยละ 83.20 
การประเมินตัวชี้วัดที่ 3 จากการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จํานวน 6 โครงการ 9 กิจกรรม วัดผลจากกิจกรรมที่จัดร่วมกันหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมภายใน
จะมุ่งเน้นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สําหรับภายนอกเป็นโครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรบุคลากรระหว่างองค์กรและชุมชนเมืองอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 100 

มีการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดดังน้ี 

 
เกณฑ์กำรประเมินควำมส ำเร็จของตัวชี้วัด 
 

คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
1.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

กำรค ำนวณ 

 

 
 
จากการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 94.40 จึงมีผลคะแนน 

การประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผน เท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับ ดีมำก โดยการประชุม
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2562 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ให้จัดทําตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 
2) ให้ปรับตัวชี้วัดเก่ียวกับเครือข่ายและการเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัด  =  
ผลรวมค่าร้อยละของตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

3
 

คะแนนการประเมินความสําเร็จ = 
ร้อยละความสําเร็จของตัวช้ีวัด

100
 ×5 

ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัด  =
(100 + 83.20 +100)

3
= 94.40 

คะแนนการประเมินความสําเร็จ = 
94.40

100
×5   = 4.72 
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มจษ.4.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 18 มีนาคม 
2562  

มจษ.4.1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 5 
มิถุนายน 2562  

มจษ.4.1.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 18 กันยายน 
2562  

มจษ.4.1.4.4 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้นําข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (มจษ.4.1.5.1)  

1) ให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการเพื่อให้มีส่วนร่วมจากเครือข่ายวัฒนธรรม และกําหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 
2) ให้ปรับแผนงานและรูปแบบกิจกรรม ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ราชภัฏ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จึงนําข้อเสนอแนะมาแต่งตั้งคณะกรรมการออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือคณะกรรมการเครือข่าย

วัฒนธรรม มีหน้าที่กําหนดนโยบาย กํากับการดําเนินงานและประเมินผลการจัดกิจกรรม ซ่ึงมีรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาเป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ และมีผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมร่วม
เป็นกรรมการ (มจษ.4.1.5.2) อีกกลุ่มคือคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้อํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการ และมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกรรมการ 
มีหน้าที่ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกไตรมาส (มจษ.4.1.5.3) การประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2562 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 1) ให้จัดทําตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 
 2) ให้ปรับตัวชี้วัดเก่ียวกับเครือข่ายและการเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม 
มีแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนงานและตัวชี้วัดเพื่อให้เชื่อมโยงและสอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

(มจษ.4.1.5.4) รวมถึงกําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเครือข่ายและการเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม  
(มจษ.4.1.5.5) ที่สอดรับกับตัวชี้วัดเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ราชภัฏระยะ 20 ปี  
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.4.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 2/2562 วันที่  

5 มิถุนายน 2562  
มจษ.4.1.5.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 944/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการเครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.4.1.5.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 889/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มจษ.4.1.5.4 ตารางความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ 
มจษ.4.1.5.5 ร่างตัวชี้วัดด้านเครือข่ายวัฒนธรรมและตัวชี้วัดการเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม 
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 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่อไปน้ี 

1) เว็ปไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.4.1.6.1) 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เชิญชวน และผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง 

การประชาสัมพันธ์แนะนําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้ที่เข้ามาในเว็ปไซต์ เช่น ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา
แผนต่างๆ และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้อย่างสะดวก  

2) Facebook หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.4.1.6.2) 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสํานักฯ ผ่าน Facebook ประกอบ 

ไปด้วย ภาพถ่ายและการถ่ายทอดสด (Live) ระหว่างการดําเนินกิจกรรม ตัวอย่างการดําเนินงานที่มีการเผยแพร่ มี
ดังน้ี 

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะรับอรุณ) มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา 
บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรรม และมีการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทาง Facebook 
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในช่วงพิธีสงฆ์และการบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์คํานวนกันฺต
สีโล 

- โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย (สอนนาฏศิลป์) สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้นํานักศึกษาและ
ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนนาฏศิลป์ โดยรองศาสตราจารย์
ฉันทนา  เอ่ียมสกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีการเผยแพร่ผลงานการแสดง ผ่านการถ่ายทอดสด 
(Live) ทาง Facebook ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างการดําเนินกิจกรรม 

- โ ค รงการ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ  “ เพชรสยาม”“บุ คคลดี เ ด่น ”  และ  “คนดี ศ รีจั นทร เกษม”  
มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลฯ โดยส่ง
หนังสือไปยังสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายสถานศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
สื่อสํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NNT ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ และ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

3) Facbook กลุ่ม QA@CRU มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.4.1.6.3) 
นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์และ Facebook งานประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่ข่าวสาร

ผ่าน Facebook กลุ่ม QA@CRU ซ่ึงสมาชิกในกลุ่ม ประกอบไปด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

4) ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (มจษ.4.1.6.4) 
มีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยนําป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตาม

จุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้สําหรับการประชาสัมพันธ์ เช่น อาคารจอดรถนวัตกรรม (อาคาร 32) บริเวณ
ประตู 2 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสํานักงานอธิการบดี บริเวณลานแดงคณะวิทยาการจัดการ บริเวณหน้าสนาม
กีฬาในร่ม และประตูหลังมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

5) จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้า (มจษ.4.1.6.5) 
มีการจัดทําข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในจดหมายข่าว  

จันทร์กระจ่างฟ้า และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อความน่าสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.4.1.6.1 รูปการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.4.1.6.2 รูปการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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มจษ.4.1.6.3 รูปการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facbook กลุ่ม QA@CRU มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.4.1.6.4 รูปการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
มจษ..4.1.6.5 รูปการประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้า 
 
 ข้อ 7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดทําโครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” “บุคคลดีเด่น” และ “คนด ี
ศรีจันทรเกษม” (มจษ.4.1.7.1) เป็นปีที่ 25 เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจใน 
การทํางานและช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรสยามสู่ศิลปินแห่งชาติมาแล้ว 22 คน และมี
การรวบรวมประวัติผู้ที่ได้ รับรางวัลเพชรสยามจัดทําเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นด้านศิลปวัฒนธรรม  
(มจษ.4.1.7.2)  

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น  
มีการทบทวน ปรับปรุงให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อผู้ที่จะได้รับรางวัล (มจษ.4.1.7.3) โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล “เพชรสยาม” และ “บุคคลดีเด่น” ประจําปี 2562 ส่งผลให้เกณฑ์
ดังกล่าวได้รับการรับรองให้เป็นรางวัลระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) (มจษ.4.1.7.4) 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.4.1.7.1 โครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” “บุคคลดีเด่น” และ “คนดีศรีจันทรเกษม” 
มจษ.4.1.7.2 หนังสือเพชรสยาม ประจําปี 2562 
มจษ.4.1.7.3 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น 
มจษ.4.1.7.4 การรับรองรางวัลระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  
 
จุดเด่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีการมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ที่มีการกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน มีโครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” “บุคคลดีเด่น” และ “คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองให้เป็นรางวัลระดับชาติจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพ่ือกำรก ำกบัติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบันและ

เอกลกัษณ์ของสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 
ข้อ 1 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
ข้อ 2 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

บริการวิชาการ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

ข้อ 3 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
บริการวิชาการ 

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ 4 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ข้อ 5 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

บริการวิชาการ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ข้อ 6 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
ข้อ 7 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

บริการวิชาการ 
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรด ำเนินงำน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 

กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 

2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 

5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

 

7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. แผนกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยจันทรเกษมได้นําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 มาใช้เป็น

กรอบการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มจษ.5.1.1.1) ซ่ึงมีการพัฒนาโดยคณะกรรมการยกร่าง แผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ตามคําสั่งที่ 1541/2559 ลงวันที่23 ธันวาคม 2559 ที่เป็น
ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน (มจษ.5.1.1.2) ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ SWOT (มจษ.5.1.1.3)  
ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2560 (มจษ.5.1.1.4)  

มหาวิทยาลัยได้มีการประชาพิจารณ์ ร่าง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (มจษ.5.1.1.5) มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 โดยพิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2556 – 2560 เป็นข้อมูลพื้นฐาน สามารถสรุปรายละเอียดประเด็นการปรับปรุงที่สําคัญ (มจษ.5.1.1.6) ดังน้ี  

1. ปรับวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
2. ปรับเอกลักษณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3. ปรับอัตลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ในปัจจุบัน 
4. ปรับเพิ่มตัวชี้วัดจากแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556 – 2560 จํานวน 14 ตัวชี้วัด เป็น 20 ตัวชี้วัด 
5. ปรับเพิ่มกลยุทธ์จากแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556 – 2560 จํานวน 17 กลยุทธ์ เป็น 29 กลยุทธ์ 
ทั้งน้ี การกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

ได้นําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 มาเป็น 
ค่า Based Lined ยกเว้นตัวชี้วัดที่ปรับเพิ่มขึ้นมาใหม่จะกําหนดค่าเป้าหมายจากการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการยกร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2560 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 
2560 (มจษ 5.1.1.7) คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการเงิน งบประมาณ การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2560 
(มจษ 5.1.1.8) และสภามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2560 
(มจษ 5.1.1.9) และเผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี (มจษ 5.1.1.10) และระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา (มจษ 5.1.1.11) และผ่านทางเว็บไซต์กองนโยบายและแผน (มจษ 5.1.1.12)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง 2562 สืบเน่ืองจากตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนํา 
พระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทํายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ขึ้น ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีส่วนร่วม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง (มจษ 5.1.1.13) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 
2565 ฉบับปรับปรุง 2562 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณและบูรณาการการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในรอบปี พ.ศ. 2561 – 2565 โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และการติดตามประเมินผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 
2579) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 
(พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล) ข้อมูล
สารสนเทศ เชิงยุทธศาสตร์และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) อยู่ระหว่างการเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
(มจษ 5.1.1.14)  
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.1.1.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  
มจษ.5.1.1.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2561 – 2565 

ที่ 1541/2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559  
มจษ.5.1.1.3   ผลการวิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มจษ.5.1.1.4   รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 –  
 2565 คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560  
มจษ.5.1.1.5 รายงานผลการประชาพิจารณ์ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
มจษ.5.1.1.6  สรุปที่มาและความสอดคล้องในการกําหนดกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 –  
 2565  
มจษ 5.1.1.7  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 14/2560  

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 
มจษ 5.1.1.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการเงิน งบประมาณ  

การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2560 วันที่ 4 กันยายน 
2560  

มจษ 5.1.1.9  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม คร้ังที ่9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 
มจษ 5.1.1.10 เอกสารการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มจษ 5.1.1.11 เอกสารการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 256 ระหว่าง

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
มจษ 5.1.1.12 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 
 http://www.op.chandra.ac.th/plan/images/pdf/Strategic%20Plan%202561-2565.pdf 
มจษ 5.1.1.13 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพฒันาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เม่ือวันที ่

11 ตุลาคม 2561  
มจษ 5.1.1.14 ร่าง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง 2562 
  

http://www.op.chandra.ac.th/plan/images/pdf/Strategic%20Plan%202561-2565.pdf


32 

2. แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
มหาวิทยาลัยได้นําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  

(มจษ.5.1.1.15) มาใช้เป็นกรอบการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงได้มีการพัฒนาโดยคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ตามคําสั่งที่ 1603/2560 เม่ือวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน (มจษ.5.1.1.16) ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
แหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของทรัพยากรทางการเงนิของมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (มจษ.5.1.1.17) 
เพือ่ใช้เป็นกรอบในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561 – 2565 ทั้งน้ี ได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2561 – 2565 กับแผนกลยุทธ์ ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยได้
มีการกําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของเป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด และ 8 กลยุทธ์  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2561 เม่ือวันที่ 
31 กรกฎาคม 2561 (มจษ.5.1.1.18) คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการเงิน 
งบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ ในคราวประชุม   
คร้ังที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2561 (มจษ.5.1.1.19) และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณา
เห็นชอบในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2561 (มจษ.5.1.1.20) และได้มีการเผยแพร่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานด้านการเงินและงบประมาณทางเว็บไซต์กองนโยบายและแผน (มจษ.5.1.1.21) 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.1.1.15  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 
มจษ.5.1.1.16 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 – 2565  
มจษ.5.1.1.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 – 2565 คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
มจษ.5.1.1.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
มจษ.5.1.1.19 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการเงิน งบประมาณ  

การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 
2561 

มจษ.5.1.1.20 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 
2561 

มจษ.5.1.1.21 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ “แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561 – 2565” http://www.op.chandra.ac.th/plan/ images/pdf/Strategic-Plan-
Budget-2561-2565.pdf 

 
3. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

มหาวิทยาลัยได้นําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  มาใช้เป็นกรอบใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มจษ.5.1.1.22) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามคําสั่งที่ 871/2561  
เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน (มจษ.5.1.1.23) ประชุมร่วมกัน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (มจษ.5.1.1.24) โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

http://www.op.chandra.ac.th/plan/images/pdf/Strategic-Plan-Budget-2561-2565.pdf
http://www.op.chandra.ac.th/plan/images/pdf/Strategic-Plan-Budget-2561-2565.pdf
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ของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดทําขึ้นน้ันมีการพิจารณากลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อให้สามารถประเมินความสําเร็จของ
ตัวชี้วัดได้ (มจษ.5.1.1.25)   

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มจษ.5.1.1.26)  
 
ตำรำงที่ 42 การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ วงเงิน (บำท) ร้อยละ 
1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21 
384,795,644 48.11 

2 การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองการผลิตครู  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10,879,900 1.36 

3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

14,778,140 1.85 

4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเมือง การผลิตครู 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5,455,710 0.68 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

383,912,466 48.00 

รวม 799,821,860 100 
 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 2 ประเภท คือ คือ 1) โครงการ 
ตามพันธกิจ มีจํานวน 172 โครงการ และ 2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีจํานวน 130 โครงการ รวมทั้งสิ้น  
302 โครงการ สามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังตาราง 
  
ตำรำงที่ 43 สรุปจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเภท

โครงการ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเภทโครงกำร รวม 

ตำม ขับเคลื่อน 
จ ำนวน ร้อยละ 

พันธกิจ ยุทธศำสตร์ 
1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและ  

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
60 27 87 28.81 

2 การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

11 19 30 9.93 

3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

2 20 22 7.28 

4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

24 12 36 11.93 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

75 52 127 42.05 

รวม 172 130 302 100 

ร้อยละ 56.95 43.05 100   
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับ ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2561 เ ม่ือวันที่  28 สิงหาคม 2561  
(มจษ.5.1.1.27) คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2561  
(มจษ.5.1.1.28) และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในคราวประชุม คร้ังที่ 9/2561 เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2561  
(มจษ.5.1.1.29) 

จากน้ันมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
ไปสู่ทุกหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจําปี โดยมีบันทึกแจ้งเวียน
ไปยั งทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  (มจษ.5 .1 .1 .30)  และเผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
http://www.op.chandra.ac.th/plan/index.php (มจษ.5.1.1.31)  
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.1.1.2  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.1.23 คําสั่งที่ 871/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มจษ.5.1.1.24 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
มจษ.5.1.1.25 ตารางความสอดคล้องของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2562 
มจษ.5.1.1.26   กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย  
มจษ.5.1.1.27 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 12/2561 วันที่ 28 

สิงหาคม 2561 
มจษ 5.1.1.28  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการเงิน งบประมาณ  

การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2561 วันที่ 4 กันยายน 
2561  

มจษ.5.1.1.29 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม คร้ังที ่9/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 
มจษ.5.1.1.30 บันทึกแจ้งเวียน“แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม”  
มจษ.5.1.1.31 เว็บไซต์เผยแพร่ “แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จั นทร เกษม”  http: / /www.op.chandra.ac. th/plan/ images/pdf/Annual-Year-Plan-
2562.pdf 

 
4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 20 ตัวชี้วัด พบว่ามีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายจํานวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  
7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.00 (มจษ.5.1.1.32) ดังตาราง 
  

http://www.chandra.ac.th/office/pre/plan
http://www.op.chandra.ac.th/plan/images/pdf/Annual-Year-Plan-2562.pdf
http://www.op.chandra.ac.th/plan/images/pdf/Annual-Year-Plan-2562.pdf
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ตำรำงที่ 44 สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
ตัวชี้วดั
รวม 

ตัวชี้วดัทีบ่รรลุ
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วดัที่ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและ  

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
3 3 100 - - 

2. การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3 3 100 - - 

3. การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

4 2 50.00 2 50.00 

4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 3 100 - - 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

7 2 28.57 5 71.43 

รวม 20 13 65.00 7 35.00 
 
ตำรำงที่ 45 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 – 2565  

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) จําแนกตามตัวชี้วัด 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2562 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมในด้านทักษะในศตวรรษที่ 21และคุณลักษณะบัณฑิต 
จันทรเกษม 

ร้อยละ 81 88.64  

1.2 ร้อยละการได้งานทําภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 81 90.03  
1.3 จํานวนผลงานของบัณฑิตนักศึกษา ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติในระดับ

ภูมิภาค ระดับชาติระดับสากล ด้านคุณธรรมวิชาการวิชาชีพตามอัตลักษณ์
บัณฑิตจันทรเกษม 

ผลงาน 11 14  

2.1 ร้อยละของผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

ร้อยละ 21 37.23  

2.2 ร้อยละของการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมต่อจํานวนงานวิจัยตามแผน 

ร้อยละ 11 25.48  

2.3 ร้อยละของการวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยต่อจํานวนงานวิจัยตามแผน 

ร้อยละ 11 51.15  

3.1 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 

ร้อยละ 76 75  

3.2 ร้อยละของท้องถิ่นชุมชนเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อจํานวน
ท้องถิ่น ชุมชนเมืองตามแผน 

ร้อยละ 71 93.33  

3.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อ
จํานวนโครงการตามแผน 

ร้อยละ 91 87.67  

3.4 จํานวนแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนเมืองการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการอย่างมีคุณภาพ 

แหล่ง 2 14  
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2562 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

4.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและ
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนเมืองต่อจํานวนตาม
แผน 

ร้อยละ 81 82.25  

4.2 ร้อยละโครงการที่เพ่ิมมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรมต่อจํานวนโครงการตามแผน 

ร้อยละ 51 66.67  

4.3 ร้อยละของโครงการที่ดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมต่อจํานวนโครงการ
ตามแผน 

ร้อยละ 51 58.33  

5.1 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

คะแนน 84 N/A  

5.2 ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 4.0 3.95 
(6 เดือน) 

 

5.3 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองค์กรที่ยอมรับ (Webometrics) อันดับ 11 13  
5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 71 87  

5.5 ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 91 87.83  

5.6 ร้อยละของรายได้จากสิทธิประโยชน์และรายได้อ่ืนที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 (-71.26)  
5.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 71 86.38  

รวมทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วดั คดิเป็นร้อยละ 100 
บรรลุเป้ำหมำย 13 ตัวชี้วดั คดิเป็นร้อยละ 65.00 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย 7 ตัวชี้วดั คดิเป็นร้อยละ 35.00 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.1.1.32 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน 
 
 ข้อ 2 การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยตน้ทุนตอ่

หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะดําเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย 

ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง โดยจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 1304/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
(มจษ.5.1.2.1) 

คณะกรรมการ มีหน้าที่ 1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ  
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน 2) กํากับติดตามการดําเนินการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง 3) รายงานผลการกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานประจําปี 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย จัดทําปฏิทินดําเนินการกํากับ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (มจษ.5.1.2.2) โดยจัดประชุมให้
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ผู้รับผิดชอบการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยของแตล่ะหน่วยงาน เพื่อทําความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลสําหรับจัดทําตน้ทนุ
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทําคู่มือการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(มจษ.5.1.2.3) และวิธีการนําข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรมการคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนักศึกษา (มจษ.5.1.2.4) 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร  
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสการ
แข่งขัน ตามคู่มือการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

คณะกรรมการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องจัดทําต้นทุนต่อหน่วย ดังน้ี (มจษ.5.1.2.5) 

คร้ังที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2562 วาระ กําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คร้ังที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2562 วาระ ติดตามผลการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คร้ังที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 วาระ ติดตามและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย รวบรวมข้อมูลที่คณะส่งรายงาน
ผลดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มจษ.5.1.2.6) ดังน้ี  

41) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีหลักสูตรทั้งหมด 42 หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
การผลิตบัณฑิตจึงมีทั้งส้ิน 42 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตำรำงที่ 46 จํานวนหลักสูตรที่วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิต แยกตามคณะ 
 

ล ำดบัที ่ คณะ 
จ ำนวนหลักสตูร

ทั้งหมด 

หลักสูตรที่วิเครำะห์ 
ต้นทนุตอ่หน่วย 

หลักสูตรที่ไม่ได้วิเครำะห ์
ต้นทนุตอ่หน่วย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1 เกษตรและชีวภาพ 2 2 100.00 - - 
2 วิทยาศาสตร ์ 12 12 100.00 - - 
3 ศึกษาศาสตร ์ 5 5 100.00 - - 
4 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 16 16 100.00 - - 
5 วิทยาการจัดการ 6 6 100.00 - - 
6 การแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 - - 

รวมหลักสูตรทั้งหมด 42 42 100.00 - - 

 
2) ผลการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน 

เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 372,532,803.01 บาท ประกอบด้วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา จํานวน 
1,537,587.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จํานวน 1,180,765.50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน จํานวน 369,814,450.39 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.27 
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ตำรำงทื่ 47 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน แยกตามคณะ 
 

ล ำดบัที ่ คณะ 
สัดส่วนค่ำใชจ้่ำยเพื่อพัฒนำ  

นักศึกษำ  
(บำท/ปี) 

อำจำรย์และบุคลำกร 
 (บำท/ปี) 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(บำท/ปี) 

1 เกษตรและชีวภาพ  40,997.00  20,384.25     15,023,392.88  

  0.27% 0.14% 99.59% 
2 วิทยาศาสตร ์ 367,689.69  469,392.41  74,573,911.05  

  0.49% 0.62% 98.89% 
3 ศึกษาศาสตร ์   98,730.81  132,761.44  55,402,446.54  
  0.18% 0.24% 99.58% 
4 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 683,600.00 300,000.00 52,948,452.86 
 

 
1.27% 0.56% 98.18% 

5 วิทยาการจัดการ 271,528.96  103,688.65   115,967,091.79  

  0.23% 0.09% 99.68% 
6 การแพทย์ทางเลือก 75,040.66  154,538.75     55,899,155.27  

  0.13% 0.28% 99.59% 
ผลรวมสัดส่วนค่ำใชจ้่ำยเพื่อพัฒนำฯ  

ทั้ง 6 คณะ 1,537,587.12 1,180,765.50 369,814,450.39 

ร้อยละของสัดส่วนเพื่อพัฒนำฯ ทั้ง 6 คณะ 0.41 0.32 99.27 
รวมค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำฯ ทั้ง 6 คณะ 372,532,803.01 

 
3) ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต คํานวณค่าใช้จ่ายงบ

ดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งหมด 42 หลักสูตร เม่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าพบว่า มีเพียง 23 หลักสูตร 
ที่บริหารแล้วเกิดความคุ้มค่า ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 54.76 ของหลักสูตรทั้งหมด  

 
ตำรำงที่ 48 ผลการวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร แยกตามคณะ 
 

ล ำดบัที ่ คณะ 
จ ำนวนหลักสตูร

ทั้งหมด 

วิเครำะห์ควำมคุม้คำ่ของกำรบริหำรหลักสตูร 
คุ้มค่ำ ไม่คุม้คำ่ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1 เกษตรและชีวภาพ 2 - - 2 100.00 
2 วิทยาศาสตร ์ 12 6 50.00 6 50.00 
3 ศึกษาศาสตร ์ 5 3 60.00 2 40.00 
4 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 16 9 56.25 7 43.75 
5 วิทยาการจัดการ 6 4 66.67 2 33.33 
6 การแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 - - 
รวมผลกำรวิเครำะหค์วำมคุ้มค่ำ 42 23 54.76 19 45.24 

 
โอกำสในกำรแข่งขัน  

1. การเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น คณะสามารถพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียนให้ได้รับ
ความรู้ต่างๆ ที่สนใจ เพื่อให้บริการทางวิชาการได้เพิ่มขึ้น 

2. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะเข้ารับการฝึกงาน ทําให้นักศึกษา  
มีโอกาสในการได้งานทําหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
และการวิจัย 
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4. มีการแสวงหาและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  
กับสถาบันการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

5. มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศที่สามารถสร้างความร่วมมือ 
เป็นเครือข่ายในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แนวทาง
พระราชดําริและสิ่งแวดล้อม 

6. มีแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณ  
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (มจษ.5.1.2.7) 

 
แผนเพ่ิมประสิทธิภำพ 
การหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยให้เกิดความคุ้มค่าและ  

เกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน ด้วยการลดการดําเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ ความสําเร็จของการจัดทาํ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การนําผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินสําหรับนําไปใช้ในการกํากับ ติดตาม และควบคุม รวมถึงการวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานซ่ึงนําไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังเกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
งบประมาณ คือ การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจนและ
สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กําหนดแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพกรณีลดค่าใช้จ่าย จํานวน 3 เร่ือง (มจษ.5.1.2.8) ดังน้ี  

1. นโยบายลดการใช้กระดาษ A4 โดยได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 
1.1  ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด ใช้นวัตกรรมหรือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณ 

การใช้กระดาษ 
1.2  กําหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ ดังน้ี 

1.2.1 เน้นการใช้กระดาษ 2 หน้า และนํากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซํ้าในการร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ 
หรือใช้ในการพิมพ์หนังสือแจ้งภายในหน่วยงานให้ใช้กระดาษ 2 หน้า 

1.2.2 แบ่งกระดาษให้แต่ละหน่วยงานบริหารจัดการ การถ่ายเอกสารในแต่ละคร้ังต้องใช้ Password 
และมีข้อตกลงร่วมกันว่าต้องรับผิดชอบในจํานวนการใช้กระดาษที่เพิ่มขึ้นและลดลง  
ของแต่ละฝ่าย  

1.2.3 ส่งเร่ืองแจ้งเพื่อทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การใช้ระบบ Scan เอกสารเก็บใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

1.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเคร่ืองพิมพ์ก่อนพิมพ์ และให้สั่งพิมพ์เฉพาะที่จําเป็น 
1.2.5 ลดการใช้กระดาษในการประชุม โดยใช้วิธีการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-meeting) 
2. นโยบายลดการใชห้มึกพิมพ์ โดยได้กําหนดแผนการปฏิบัตงิานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 

2.1 ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ์เป็นประจํา เพื่อป้องกันฝุ่นและเศษผง ซ่ึงอาจจะสมสมในตลับหมึกและ
ชิ้นส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงรบกวนคุณภาพงานพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ 

2.2 ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ (ตลับ) การใช้หมึกพิมพ์โดยใช้โหมดประหยัดหมึกสําหรับพิมพ์แบบร่างทําให้
ประหยัดหมึกพิมพ์  และตรวจทานข้อความก่อนสั่งพิมพ์เพื่อลดการใช้หมึกพิมพ์ท่ีสูญเปล่า 

2.3 ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ตลับ) ศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารเพื่อลดการผิดพลาดในการใช้เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร  และถ่ายเอกสารเท่าที่จําเป็น 

2.4 กําหนดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์เอกสารแบบดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น 
3. นโยบายการลดจํานวนเงินค่าไฟฟ้าต่อพื้นที่อาคาร โดยได้กําหนดแผนการปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน ดงัน้ี 
3.1 ห้ามเปิดไฟฟ้าส่องสว่างและเคร่ืองปรับอากาศก่อน เวลา 08.30 น. 
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3.2 ช่วงพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. ให้ปิดไฟฟ้าส่องสว่างในห้องทํางานและปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
3.3 ช่วงพักเย็นเวลา 16.00 – 17.00 น. ให้ปิดไฟฟ้าส่องสว่างในห้องทํางาน และปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

กรณีไม่มีการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้ปฏิบัติตามข้อ 3.4 
3.4 การเลิกปฏิบัติงานประจําวัน ให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง คอมพิวเตอร์ กาต้มนํ้า และถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆ 
3.5 ให้ตั้งระบบปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ปิดการทํางานคอมพิวเตอร์ (Energy Saving mode) เม่ือไม่ได้ใช้

งานมากกว่า 15 นาที และหากไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 30 นาที ให้ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊ก 
3.6 ปิดเคร่ืองปรับอากาศและไฟส่องสว่าง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน เม่ือไม่มีการเรียนการสอน 
3.7 ปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเลิกประชุม 30 นาท ี
3.8 ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบพื้นที่ กําหนดให้มีการตรวจสอบ กํากับ ควบคุม 
 

รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.5.1.2.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
มจษ.5.1.2.2 ปฏิทินดําเนินการกํากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ในแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มจษ.5.1.2.3 คู่มือการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.2.4 โปรแกรมการคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มจษ.5.1.2.6 รายงานต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิต การวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอน และความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มจษ.5.1.2.7 โอกาสในการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.2.8 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 ข้อ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีขั้นตอนการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มจษ.5.1.3.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1082/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 (มจษ.5.1.3.2) และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ 1175/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (มจษ.5.1.3.3) โดยมีผู้บริหารระดับสูง คือ อธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการคณะกรรมการอํานวยการ และรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ  
เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินงาน และตัวแทนในแต่ละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ รองคณบดี/
ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อทําหน้าที่จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้มีการประชุม  
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (มจษ.5.1.3.4) โดยเชิญบุคลากร 
ที่เป็น ผู้ประสานงานในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย เพื่อให้ครอบคลุมในระดับคณะและหน่วยงาน  
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เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกับคณะกรรมการฯ โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุปัจจัย
เสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก  
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
โดยใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานดังกล่าว ผลของการจัดประชุมคณะกรรมการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดย ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ ์ส่งเสริม สบืสาน ศิลปวฒันธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและ  

การประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ และได้เลือกความเสี่ยงที่อยู่ใน

ระดับสูง และสูงมาก นํามาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเม่ือวันที่  
29 มกราคม 2562 (มจษ.5.1.3.5) และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (มจษ.5.1.3.6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
ได้จัดประชุม เพื่อร่วมวิเคราะห์กลั่นกรองความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้กําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการไว้ในแผน 
การบริหารความเสี่ยง โดยการประชุมดังกล่าวยังได้มติที่ประชุมเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยง จํานวน 8 ประเด็น 
โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอก ในเร่ืองของการแข่งขันของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดบัสงู 
และนโยบายการให้ทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอก (มจษ.5.1.3.7) มีการเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณา (มจษ.5.1.3.8) 

หลังจากน้ันเม่ือมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จากหน่วยงานที่มหาวิทยาลยัมอบหมายใหเ้ป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการกับ
ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยติดตามผลจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึงสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ จํานวน 2 คร้ังต่อปีเสนอต่อ กบม. รอบ 9 เดือน (มจษ.5.1.3.9) และ
รอบ 12 เดือน (อยู่ระหว่างดําเนินงาน)  

ซ่ึงจากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน พบว่าความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยมีจํานวน 8 ประเด็น มีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลง 7 ประเด็น และความเสี่ยงที่ระดับความเสีย่ง
ยังไม่ลดลง มีจํานวน 1 ประเด็น แสดงในตารางดังน้ี 
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ตำรำงที่ 49 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์กำรจดักำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมโครงกำร 

ค่ำคะแนน 
ควำมเสี่ยง 
ตำมแผนฯ 

ปี62 

ค่ำคะแนน 
ควำมเสี่ยง 
ตดิตำมรอบ  

9 เดือน 

ควำมเสี่ยง 
ณ ปัจจุบนั 

1 1.1 นักศึกษาขาด
ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาอังกฤษ 

 

- นักศึกษาขาดการ พัฒนา
ทักษะทาง ภาษาอังกฤษ
อย่าง ต่อเนื่องในการเข้า
ไปเรียนรู้โปรแกรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

-  ก า ร เ รี ย นกา รสอ น ใ น
ปั จ จุ บั น ยั ง ไ ม่ นํ า
ภาษาอังกฤษมาใช้ร่วม
อย่างจริงจัง 

1 .  จั ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ป รั บ พ้ื น ฐ า น
ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา และกระตุ้น 
การเข้าใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษ   

2. นําผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตาม เกณฑ์มาตรฐาน CEFR รายงานต่อที่
ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบม.) เพ่ือพิจารณา/ทราบ ถึงระดับของ
นักศึกษาแต่ละคณะ เพ่ือกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนานักศึกษาต่อไป  

3. ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานโปรแกรม
พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษไปยังคณะ
เพ่ือให้  แต่ละคณะกระตุ้นให้นักศึกษา
เข้ า ใ ช้ ง าน โปรแกรม พัฒนาทั กษ ะ
ภาษาอังกฤษให้ต่อเนื่องตลอดอายุการใช้
งาน ใน 1 ปีการศึกษา 

15 12 ลดลง 

1 . 2  จํ า น ว น
นักศึกษาลดลง 

- บางหลักสูตรไม่ตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ต ล า ด แร ง ง านและ ไม่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 

- กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยัง
ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายและขาด
การประเมินผล 

-  ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาอยู่ในระดับสูง 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน (มจษ.5.1.3.10) 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Roadshow ตาม
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (มจษ.5.1.3.11) 

15 15 คงเดิม 

2 2 . 1  ก า ร นํ า
ผลงานวิ จัยไป
ใช้ประโยชน์ยัง
น้อย 

- สัดส่วนงานวิจัยท้องถิ่นยังมี
จํานวนน้อยในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

- การเพ่ิมขึ้นของงานวิจัยใน
ท้องถิ่นยังมีน้อย 

พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งมี
การจัดให้ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัย (มจษ.5.1.3.12) 

20 9 ลดลง 

2 . 2  บ ท ค ว า ม ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
ตี พิ ม พ์ ใ น
ร ะ ดั บ
นานาชาติไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 

- สัดส่วนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติยังมีน้อย 

1. อบรมให้ความรู้ให้นักวิจัยเขียนบทความ
ตี พิ ม พ์ ใน ระดั บนานาชาติ  ( ม จ ษ .
5.1.3.13) 

2. คลินิกวิจัย 

20 12 ลดลง 

2 . 3  จํ า น ว น
ทุ น อุ ด ห นุ น
งานวิ จัยจาก
แ ห ล่ ง ทุ น
ภายนอกยังมี
น้อย 

-  จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอ
ทุนไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ให้ทุน 

โครงการทําข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย  
(มจษ.5.1.3.14) 
 

25 20 ลดลง 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์กำรจดักำรควำมเสี่ยง/ 

กิจกรรมโครงกำร 

ค่ำคะแนน 
ควำมเสี่ยง 
ตำมแผนฯ 

ปี62 

ค่ำคะแนน 
ควำมเสี่ยง 
ตดิตำมรอบ  

9 เดือน 

ควำมเสี่ยง 
ณ ปัจจุบนั 

3 3 . 1  กา รบริ ก า ร
วิชาการยังไม่
มี ค ว า ม
ต่อเนื่อง 

- การบริการวิ ชาการยั ง ไม่
สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้
ให้กับชุมชน 

1. โครงการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามแนวทาง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริในรัชกาลที่ 9 
(มจษ.5.1.3.15) 

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(มจษ.5.1.3.16) 

16 9 ลดลง 

3.2 การบริการยังไม่
สามารถบูรณาการ
กับ พันธ กิจ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ได้
ครบทุกด้าน ดังนี้ 

- ไม่มีกฎระเบียบและแนว
ปฏิบัติการบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธ กิจของ
มหาวิทยาลัย 

โครงกำรที่บูรณำกำรกับกำรวิจัย ได้แก่ 
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพร
ในจังหวัดชัยนาท (มจษ.5.1.3.17) 
โครงกำรที่บรูณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย

และสินค้าจากข้าว สมุนไพร ตาลโตนด 
และปลาร้า สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  

 (มจษ.5.1.3.18) 
2.  โครงการส่ ง เสริมการปลูกข้ าวตาม

มาตรฐานหลักการเกษตรที่ดี (GAP) ตาม
แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน
รัชกาลที่ 9 (มจษ.5.1.3.19) 

3. โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรตาม
มาตรฐานหลักการเกษตรที่ดี (GAP)ตาม
แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
รัชกาลที่ 9 (มจษ.5.1.3.20) 

โครงกำรที่บูรณำกำรกับศิลปวฒันธรรม 
ได้แก่ 
1. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม 

(มจษ.5.1.3.21) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.เนินขาม และ
บ้านกุดจอก จังหวัดชัยนาท (มจษ .
5.1.3.22) 

16 9 ลดลง 

5 การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดการคืน
เงินยืม 
 

- การชําระหนี้เงินยืมราชการ
เกินกําหนดเวลา 

- การคืนเป็นเงินสดภายหลัง
สิ้นสุดการจัดกิจกรรมและ
คืนล่าช้า 

1. พัฒนากิจกรรมการควบคุม โดยมีการ
ติดตามทวงถาม และจัดทํารายงานสรุป
ยอดเงินยืมแยกรายตัว และแยกแสดงวัน
เวลาที่ชําระเงินยืม เพ่ือกํากับติดตามอย่าง
เคร่งครัด (มจษ.5.1.3.23) 

2. กระบวนการตรวจสอบภายใน 

12 9 ลดลง 

 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.5.1.3.1 คู่มือการบริการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปี 2562 
มจษ.5.1.3.2  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 

1082/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  
มจษ.5.1.3.3  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 

1175/2561 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
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มจษ.5.1.3.4 บันทึกเชิญประชุม ที่ ศธ 0562.00(3)/ว 250 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เร่ือง ขอเชิญ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและ
บุคลากรที่ เป็นผู้ประสานงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม  
เชิงปฏิบัติการ 

มจษ.5.1.3.5 บันทึกเชิญประชุม ที่ ศธ 0562.00(3)/013 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เร่ือง ขอเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คร้ังที่ 1/2562 

มจษ.5.1.3.6 บันทึกเชิญประชุม ที่ ศธ 0562.00(3)/041 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เร่ือง ขอเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
คร้ังที่ 2/2562 

มจษ.5.1.3.7 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มจษ.5.1.3.8 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 5/2562 
มจษ.5.1.3.9 บันทึกข้อความที่ อว 0641.00(3)/181 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
มจษ.5.1.3.10 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
มจษ.5.1.3.11 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Roadshow ตามโรงเรียน 
มจษ.5.1.3.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
มจษ.5.1.3.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” 
มจษ.5.1.3.14 โครงการทําข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย 
มจษ.5.1.3.15 โครงการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามแนวทางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในรัชกาลที่ 9  
มจษ.5.1.3.16 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
มจษ.5.1.3.17 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท 
มจษ.5.1.3.18 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยและสินค้าจากข้าว สมุนไพร ตาลโตนด และปลาร้า  

สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
มจษ.5.1.3.19 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวตามมาตรฐานหลักการเกษตรที่ดี (GAP)  
มจษ.5.1.3.20 โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรตามมาตรฐานหลักการเกษตรที่ดี (GAP)  
มจษ.5.1.3.21 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม 
มจษ.5.1.3.22 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.เนินขาม และบ้านกุดจอก 
 จังหวัดชัยนาท 
มจษ.5.1.3.23 พัฒนากิจกรรมควบคุม 
 
 ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการบริหารงานภายใต้การกํากับดูแลตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ให้มีบริหารจัดการตามระบบราชการที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่หลากหลาย เน้นการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ที่มีประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น นํามาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ที่สอดคล้องกับ
การส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
ในมหาวิทยาลัย ตามจรรยาบรรณและบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปิดเผยข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
ด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน โดยหน่วยตรวจสอบ
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ภายในและองค์กรภายนอกและให้มีการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของผู้บริหาร 
ทุกระดับเป็นประจําทุกปี ดังน้ี 
 1. หลักประสิทธิผล 
 มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผลในการบริหารงาน มีการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิผลตามแผน/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรายงานผล  
การดําเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายหมายของตัวบง่ชี้ในแผนปฏบิัติราชการ
ที่กําหนดไว้ อีกทั้งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
เพื่อติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยของทุกหน่วยงาน โดยให้
ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีผลการเปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตร์ชาติ  
มีกระบวนการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในการติดตาม
และประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ด้วยการมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ
จัดทํารายงานแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และพร้อมกันน้ีมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สภามหาวิทยาลยั
รับทราบแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (มจษ. 5.1.4) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ ซ่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงมี 
การทบทวนค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2562 ของแผนกลยุทธ์เพื่อให้สะท้อนบริบทของการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงกําหนดนโยบายการบริหารงบประมาณตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2561 เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 (มจษ. 5.1.4.2) พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (มจษ. 5.1.4.3) 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี  
เพื่อทบทวน พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประเทศให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

การพัฒนาท้องถิ่น 
การผลิตและพัฒนาครู 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
2. หลักประสิทธิภำพ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บริหารราชการตามแนวการกํากับดูแลที่ดี โดยการจัดอบรมให้ความรู้  
แก่บุคลากรเร่ืองการเขียนการประเมินค่างานระดับหัวหน้างาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (มจษ. 5.1.4.4) มีระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและ  
เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย ส่งผลเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก (มจษ. 5.1.4.5) อีกทั้ง ขณะน้ีได้นําระบบ E-Meeting มาใช้ในการจัด 
การประชุมเพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุกระดาษในการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างถ่ายเอกสารได้เป็นจํานวนมาก 
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 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับปรุงระบบ MIS คร้ังใหญ่เพื่อให้รองรับกระบวนการทํางานของ
บุคลากรในปัจจุบันรองรับเทคโนโลยี ใหม่ๆ รองรับการทํางานกับระบบปฏิบัติการใหม่และรวมไปถึ ง  
การพัฒนางานเพิ่มเติมต่อยอดจากระบบเดิม เพื่อให้สามารถตอบสนองพันธกิจของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
ประกอบไปด้วย ระบบบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบวิจัย ระบบพัสดุ ระบบจัดซ้ือ  
จัดจ้าง ผลจากการปรับปรุงคร้ังน้ี ทําให้บุคลากรได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบมากขึน้ เน่ืองจากเป็นการใช้งาน
ผ่านเว็บไซด์ แต่ตรงกับสภาพการทํางานปัจจุบัน บุคลากร ผู้บริหาร นักศึกษา สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้
โดยง่ายบนพื้นฐานความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีเดียวกันน้ีเช่นกัน ในด้านการบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเพิ่มขึ้นกว่า 70 จุด ด้วยอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงขึ้นและมี
การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าถึงเครือข่ายไร้สายที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครอบคุลมพื้นที่ มากขึ้น มีระบบสํารองข้อมูล
สําหรับระบบ MIS ที่สามารถกู้คืนจากความล้มเหลวในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง ซ่ึงได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัตงิานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2561  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ จํานวน 4 ตัวชี้วัด มีโครงการทั้งสิ้น 21 โครงการ 
วงเงินรวม 40,324,302 บาท แบ่งโครงการตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี   
 1. เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีทักษะไอซีทีพร้อมต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดจํานวน 2 ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับจํานวน 11 โครงการ วงเงิน
ทั้งหมด 2,475,702 บาท     
 2. เพื่อจัดหาปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความพร้อมใช้และทันสมัยรองรับการบริการการเรียนการสอนใน  
ยุคดิจิทัล มีตัวชี้วัดจํานวน 1 ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ 5 โครงการ วงเงินทั้งหมด 28,658,800 บาท   
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กร และจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศสู่การเป็น Smart CRU มีตัวชี้วัด จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ จํานวน 5 โครงการ วงเงิน ทั้งหมด 
9,189,800 บาท โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  
ของมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้นําไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดแผนงานต่อไป 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค์ จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังต่อไปน้ี   
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีทักษะทางด้านไอทีไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  
ของมาตรฐานความรู้ IC3 : Living Online ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80  
  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละบุคลากรที่นําทักษะไอซีทีที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60  
  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยในระดับดี ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85  
  ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Smart CRU ค่าเป้าหมาย ≥ ระดับ 4 
(มจษ. 5.1.4.6) 

 
3. หลักกำรตอบสนอง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการบริหารงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยการนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาพัฒนาปรับปรุงในด้านการให้บริการความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การให้บริการ เพื่ออํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการใน  
ด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการให้คําปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตมีการดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละ
คณะทําหน้าที่ในการดูแล รับผิดชอบนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน และการลงทะเบียนเรียน อีกทั้งมีห้อง
แนะแนวให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มาขอรับคําปรึกษาในสมุดบันทึกรับบริการแนะแนวให้คําปรึกษา การแจ้ง
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ข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษาอยู่บริเวณ ชั้น 3 และชั้น 4 ซ่ึงเป็นพื้นที่สําหรับ
นักศึกษาทํากิจกรรม และแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของกองพัฒนานักศึกษา การจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้กับนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน (JOB FAIR) ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ 
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการจํานวน 26 บริษัท ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 
2561 หน่วยงานดังกล่าวได้มาจัดกิจกรรมภายในงานเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน  
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ บริเวณอาคาร 28 และการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต การจัดหา e-Books 
การพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากร ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 SMART CRU และพัฒนาทางด้านกายภาพสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เอ้ือต่อการทํางาน และการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสร้างหอประชุมใหญ่ และอาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น เพื่อจัดการเรียนการสอน การก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยตรงข้ามศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม สร้าง
อาคารนวัตกรรมการศึกษาสําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษา การแสดงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีสากล การจัดคอนเสิร์ตการกุศล รวมทั้งเพิ่มการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยระบบเช่าสําหรับบริการนักศึกษา
ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต พิมพ์งาน หรือใช้งานต่างๆ จํานวน 1,596 เคร่ือง ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (มจษ. 5.1.4.7) 
 
 4. หลักภำระรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสาธารณชน โดยได้ลงนามความร่วมมือด้านวิจัยและการบริการวิชาการกับสํานักงานเขตจตุจักร เขต
ลาดพร้าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีกิจกรรมและ
โครงการที่ได้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี  
 1) โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วันที่ 22 – 24 
พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดชัยนาท และวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด (บรรลุตำมเป้ำหมำย)  
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจํานวน 40 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 61 คน 
2. มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน

พื้นที่ จังหวัดชัยนาท แผน 1 ฉบับ ผล 1 ฉบับ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําข้อมูลในฐานข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้ เช่น การนําผลิตผล

ของเกษตรกรมาแปรรูปมาบรรจุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 
2. คณะวิทยาการจัดการมีการนําฐานข้อมูลเพื่อกําหนดกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ชุมชนเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
3. คณะเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการบริการวิชาการเกษตรผสมผสาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 

ผู้เข้าร่วมได้นําความรู้ไปประยกุตใ์ช้การปลูกผักบนพื้นที่ของตนเอง ในพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ เช่น มะเขือ ผักบุ้งจีน ฯลฯ 
 2) โครงการจัดทําฐานข้อมูลบริบทชุมชน เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ระหว่าง  
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562  
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด (บรรลุตำมเป้ำหมำย)  
1. ฐานข้อมูลบริการวิชาการ เป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล  
2. ความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการฐานข้อมูล ร้อยละ 80 
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กำรน ำไปใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการของ

ชุมชน) ทําให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สําหรับโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่จะนํามาใช้พัฒนาชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 3) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16 และ 23 
มีนาคม 2562 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด (บรรลุตำมเป้ำหมำย)  
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายประชาชนในชุมชนเฟรน์ชิพเขตลาดพร้าว และประชาชนใน

ชุมชนหลัง วค. จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถนําข้อมูลใน

ฐานข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้ ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มมีการนําความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด  การทํา
เมนูอาหารลาบปลาตะเพียน และขนมจีนนํ้าพริกสูตรโบราณไปประกอบการทําอาชีพเสริมของชุมชน โดยมีการ
รวมกลุ่มจํานวน 5 คน เพื่อรับจัดทําอาหารและขนม ซ่ึงเป็นโอกาสให้เกิดอาชีพในชุมชน ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

 
 4) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อจัดทําระบบข้อมูลตําบลในจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 10 – 
12 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลตําบลเจ้าพระยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด (บรรลุตำมเป้ำหมำย)  
การเตรียมความพร้อมของพื้นที่พัฒนาระบบข้อมูลตําบล ในจังหวัดชัยนาท เป้าหมาย 1 ตําบล ผลที่

ได้รับ 1 ตําบล 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลตําบล และเกิดศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้  

การทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่พัฒนาระบบข้อมูลตําบลในจังหวัดชัยนาท 
 
 5) โครงการแพทย์จีนเคลื่อนที่บริการวิชาการเพื่อชุมชน ระยะเวลาระหว่างไตรมาส 2 – 3 สถานที่วิทยาลยั
การแพทย์ทางเลือก  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด (บรรลุตำมเป้ำหมำย)  
ประชาชนที่สนใจจํานวน 100 คน (มจษ.5.1.4.8) 
 

 5. หลักควำมโปร่งใส 
 มหาวิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เก่ียวกับกระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงข้อสงสัยโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ มห าวิทยาลัยฯ และข่าว
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง (มจษ. 5.1.4.9) เพื่อให้ทราบทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
(มจษ. 5.1.4.10) อีกทั้งมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 88.61 พร้อมทั้ง
มีประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลในการบริหารของมหาวิทยาลัย หนังสือที่ ศธ 0562.01/266 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และมหาวิทยาลยั
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ยังได้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ประกาศ ณ วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เม่ือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (มจษ. 5.1.4.11) ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารด้านต่างๆ ด้วยความโปร่งใส 
 1) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน และคู่มือต่างๆ ให้บริการแก่อาจารย์ และนักศึกษา  
 2) ขั้นตอนการดําเนินการซ้ือ – จ้าง โครงการต่างๆ โดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 3) การเผยแพร่มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือข้อบังคับ ประกาศ 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 4) ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย (มจษ. 5.1.4.12) 
 
 6. หลกักำรมีส่วนร่วม 
 มหาวิทยาลัยฯ บริหารงานโดยยึดการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การแสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ และแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านต่างๆ โดยการจัดทําโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
เช่น การจัดทําแผนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การจัดทํายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะที่ 20 (พ.ศ. 2560 – 2579) ประชุมประชาพิจารณ์ร่วมกันใน
คณะกรรมการ และจัดประชุม เร่ือง ร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 เม่ือวันที่ 
20 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้นําชุมชน สํานักงานเขต
จตุจักร และสํานักงานเขตลาดพร้าว เพื่อรับฟังความคิดเห็น และประชาพิจารณ์ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้า
ร่วมรับรู้ แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ และร่วมพัฒนา ส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน (มจษ. 5.1.4.13) 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยให้บุคลากร 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีส่วนร่วมในการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อส่งเสริม
สัมพันธภาพอันดีต่อกันในองค์กร เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมภายในองค์กร และมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 โดยส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
บุคลากรจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยในการให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนคนละ 4,000 บาท โดยการเข้ารับการอบรมสัมมนา จากหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการดว้ย
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา (มจษ.5.1.4.14) 
 
 7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
 มหาวิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยหลักการกระจายอํานาจมีการถ่ายโอนอํานาจ การบริหารจัดการ  
การควบคุม กํากับ ติดตาม ในการบริหารจัดการตามภารกิจมหาวิทยาลัย ให้กับห น่วยงานทั้งระดับคณะ ศูนย์  
และสํานัก เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านการศาสนาโดยอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการด้านศาสนพิธี ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วัดกระโดน จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ พร้อมทั้งให้
หน่วยงานราชการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรม เช่น อนุญาตให้บุคลากรของศาลอาญาใช้  
สนามฟุตบอล และสนามกีฬาในร่ม (มจษ.5.14.15)  
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมอบอํานาจให้แก่ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีอํานาจในการตัดสินใจภายใต้
ระเบียบ และกรอบภาระหน้าที่ โดยอิสระตามสมควร เช่น  
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 1) มอบอํานาจให้หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเก่ียวกับการอนุญาตการลา  
 2) มอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเก่ียวกับการจัดซ้ือ-การจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะลงในสัญญาการซ้ือและการจ้างในวงเงินคราวละไม่เกินหน่ึงล้านบาท การอนุมัติการสั่งซ้ือสั่งจ้างด้วยเงนิ
งบประมาณรายได้ภายในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท เป็นต้น   
 3) มอบอํานาจในการประเมินความดีความชอบของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาร่วมกัน  
(มจษ. 5.1.4.16)    

 
 8. หลักนิติธรรม 
 มหาวิทยาลัยฯ บริหารงานตามหลักนิติธรรมในการบริหารงาน โดยใช้อํานาจของกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบ ในการบริหารราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการปฏิบัติราชการโดยใช้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย 
ในการกํากับดูแล พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อย่างถูกต้อง
และเคร่งครัด รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ ผลเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์นิติธรรม 
และรับเร่ืองราวร้องทุกข์ผ่านตู้ รับเร่ืองโดยตรงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ/พิจารณา โดยมี
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลในเร่ืองน้ันๆ เช่น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น (มจษ. 5.1.4.17)   
 
 9. หลักควำมเสมอภำค 
 มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารด้วยความเสมอภาค โดยให้สิทธิและประโยชน์แก่บุคลากรอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติแบ่งแยกด้าน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะ ระดับการศึกษา และให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติต่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ขอรับบริการด้วยความเสมอภาคเช่นเดียวกัน 
(มจษ. 5.1.4.18) เช่น การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยไม่กีดกันเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเร่ืองถิ่นกําเนิด  
เชื้อชาติ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพที่สูงขึ้น 
และมีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมมีคณะกรรมการในการดําเนินงานเก่ียวกับ  
การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ทุนการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ และทุนวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากร และมีสวัสดิการ เช่น งานบวช แต่งงาน งานศพ เป็นต้น (มจษ. 5.1.4.19)  
ในการดําเนินงานด้านความเสมอภาคทําให้ไม่มีปัญหาด้านศาสนา การรับนักศึกษาจากภาคต่างๆ เข้ามาศึกษาต่อ  
ในมหาวิทยาลัย และมีผู้พิการเข้ามาศึกษาต่ออย่างต่อเน่ือง โดยมหาวิทยาลัย จัดทําทางลาดและสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พิการ รวมทั้งในปีที่ผ่านมา มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และทําผลงานทาง
วิชาการให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 16 คน และกําลังดําเนินการรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอีก
จํานวน 1 คน (มจษ. 5.1.4.20)  
 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
 มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงานโดยยึดฉันทามติ เพื่อหาข้อสรุปตกลงร่วมกันภายใต้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในการนําไปปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกันอย่างเสรี มีการระดม 
ความคิดเห็นจากบุคลากรทุกส่วนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑติ 
และค่านิยม ที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการพัฒนาอุดมศึกษา ในการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษม และการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 
(มจษ. 5.1.4.21) 
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รำยกำรหลักฐำน 
มจษ. 5.1.4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2561 
มจษ. 5.1.4.2 มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มจษ. 5.1.4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
มจษ. 5.1.4.4 โครงการการเขียนประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชการ 
มจษ. 5.1.4.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
มจษ. 5.1.4.6 แผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ. 5.1.4.7 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  
มจษ. 5.1.4.8 รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มจษ. 5.1.4.9 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มจษ. 5.1.4.10 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปี 
มจษ. 5.1.4.11 แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารของมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
มจษ. 5.1.4.12 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินงานเร่ืองน้ัน ๆ  
มจษ. 5.1.4.13 สรุปผลการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2561 - 2565/

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565  
มจษ. 5.1.4.14 โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565/โครงการแข่งขันกีฬา 
  บุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มจษ. 5.1.4.15 ตารางการขอใช้พื้นที่ 
มจษ. 5.1.4.16 หนังสือมอบอํานาจ 
มจษ. 5.1.4.17 ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง จํานวนเร่ืองการอุทธรณ์ร้องทุกข์และการดําเนินการ)   
มจษ. 5.1.4.18 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องในเร่ืองสวัสดิการ ต่าง ๆ  
มจษ. 5.1.4.19 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องในเร่ืองสวัสดิการต่าง ๆ 
มจษ. 5.1.4.20 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ที่ได้รับทุน 
  ลาศึกษาต่อ  
มจษ. 5.1.4.21 รายงานการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 
 
 ข้อ 5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดําเนินการกํากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้โดยมีทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ (KM) รองอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ รองคณบดีทุกคณะ ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการหน่วยงาน ซ่ึงมี
หน้าที่กํากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ (KM) (มจษ.5.1.5.1) 
ประจําปีการศึกษา 2561 ดังน้ี 
 1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ (KM) ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2561 (มจษ.5.1.5.2) เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการความรู้ (KM) ให้กับหน่วยงานระดับคณะ สํานัก/
สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2561  
 2. อบรมให้ความรู้เร่ือง วิธี/แนวทาง การจัดการความรู้ (KM) ที่ถูกต้องตามระบบ ให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน อาทิเช่น 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์ไลท์เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา 
(มจษ.5.1.5.3) 
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 - โครงการสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ไมดา รีสอร์ท 
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (มจษ.5.1.5.4) 
 - โครงการเสวนาเทคนิคการเขียนบทความการพัฒนาและปรับปรุงงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 (มจษ.5.1.5.5) 
 3. กิจกรรมการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561 โดยให้คณะ 
สํานัก/สถาบัน รายงานผลดําเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ต่อคณะกรรมการทราบฯ อาทิเช่น 

-  กิจกรรมประกันสัญจร (QA Mobile) ประจําปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม –  
4 มิถุนายน 2562 (มจษ.5.1.5.6) 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2562. (มจษ.5.1.5.7) และในคราวประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2562 (มจษ.5.1.5.8) 

ซ่ึงทุกหน่วยงานระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ได้ดําเนินการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดผลผลิต 
และผลลัพธ์ ที่ครอบคลุมประเด็นการจัดการความรู้ ทั้ง 5 ด้าน ตามพันธกิจ ดังน้ี 1) ด้านการเรียนการสอน  
2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ5) ด้านการปฏิบัติงาน  
 4. กําหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ นําองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ในรูปแบบ KM Online 
(มจษ.5.1.5.9) 
 5. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ (KM) ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่  
25 มิถุนายน 2562 (มจษ.5.1.5.10) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม  
 6. ผลการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีการศึกษา 2561 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น 
 
ตำรำงที่ 50 รายละเอียดหัวข้อการจัดการความรู้ 
 

หน่วยงำน หัวข้อกำรจดักำรควำมรู้ (KM) ผลผลิต 
ระดับคณะ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
- การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
ด้ำนกำรวิจัย 
- เทคนิคในการสร้างโจทย์วิจัยปัญหาท้องถิ่น 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
- คู่มือการถ่ายทอดความรู้ภูมิ ปัญญาดั้งเดิมจากการพัฒนา
ท้องถิ่น (มจษ.5.1.5.11) 
 
ด้ำนกำรวิจัย 
- คู่มือเทคนิคในการสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น 
(มจษ.5.1.5.12) 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
- เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
ด้ำนกำรวิจัย 
- การพัฒนาหัวข้องานวิจัยแบบบูรณาการ 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสบการณ์ในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในคณะ 
- สรุปประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 
- คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ (มจษ.5.1.5.13) 
 
ด้ำนกำรวิจัย 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสบการณ์ในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในคณะ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสบการณืในการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในคณะ 
- คู่มือการพัฒนาหัวข้องานวิจัยแบบบูรณาการ (มจษ.5.1.5.14) 
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หน่วยงำน หัวข้อกำรจดักำรควำมรู้ (KM) ผลผลิต 
ระดับหน่วยงำนสนบัสนุน 

1. สํานักงานอธิการบดี ด้ำนกำรปฏบิตัิงำน (สำยสนบัสนนุวิชำกำร) 
- โครงการเสวนาเทคนิคการเขียนบทความการ
พัฒนาและปรับปรุงงาน เพ่ือการต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานมสายสนับสนุนวิชาการ 

ด้ำนกำรปฏบิตัิงำน (สำยสนบัสนนุวิชำกำร) 
คู่มือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมสายสนับสนุนวิชาการ 
(มจษ.5.1.5.15) 

2. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (สำยสนับสนุนวิชำกำร) 
- Library Tour ท่องเที่ยวห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานบริการและเป็นการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรได้เข้า
มาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (สำยสนับสนุนวิชำกำร) 
เอกสารประกอบ Library Tour ท่องเที่ยวห้องสมุด (มจษ.
5.1.5.16) 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.1.5.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 534/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ (KM) คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 9 

พฤศจิกายน 2561 
มจษ.5.1.5.3 บันทึกข้อความและภาพถ่าย โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร วันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรม
สตาร์ไลท์เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

มจษ.5.1.5.4 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและ
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มจษ.5.1.5.5 บันทึกข้อความและภาพถ่าย โครงการเสวนาเทคนิคการเขียนบทความการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
เพื่อการต่อสัญญาจ้างของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

มจษ.5.1.5.6  บันทึกข้อความ และภาพถ่ายกิจกรรมประกันสัญจร (QA Mobile) ประจําปีการศึกษา 2561  
ระหว่างวันที่8 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 

มจษ.5.1.5.7  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1 วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2562. 

มจษ.5.1.5.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2 วันที่ 4 
กันยายน 2562 

มจษ.5.1.5.9  หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.5.10  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ (KM) คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 25 

มิถุนายน 2562 
มจษ.5.1.5.11  คู่มือการถ่ายทอดความรู้ภูมิปญัญาดัง้เดิมจากการพฒันาท้องถิ่น คณะเกษตรและชีวภาพ 
มจษ.5.1.5.12  คู่มือเทคนิคในการสร้างโจทย์วิจัยจากปญัหาท้องถิ่น คณะเกษตรและชีวภาพ 
มจษ.5.1.5.13  คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มจษ.5.1.5.14  คู่มือการพัฒนาหัวข้องานวิจัยแบบบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มจษ.5.1.5.15  คู่มือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมสายสนับสนุนวิชาการ 
มจษ.5.1.5.16  เอกสารประกอบ Library Tour ท่องเที่ยวห้องสมุด 
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 ข้อ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2561 – 2565 (มจษ. 5.1.6.1) ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดดังกล่าวน้ีนอกจากมีหน้าที่วิเคราะห์จัดทําแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แล้วยังมีหน้าที่ ติดตามรายงานผล 
การพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ซ่ึงคณะกรรมการได้ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2565 คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.5.1.6.2) ประกอบด้วย  

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นที่ปรึกษา   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสํานักงานอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
รองคณบดี/ผู้อํานวยสํานัก/สถาบัน/กอง กรรมการ 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง กองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 

จากแผนดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 
 
แผนบริหำร 

1)  กรอบอัตรากําลั งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจํ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 – 2565 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (มจษ 5.1.6.3) ให้เป็นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 20 กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบอัตรากําลังในสถาบัน อุดมศึกษา 
โดยให้กําหนดตําแหน่ง อันดับเงินเดือนของตําแหน่งตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง และจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และจัดทําเป็นแผนอัตรากําลัง 4 ปี โดยคํานึงถึงความ 
มีประสิทธิภาพ ความไม่ซํ้าซ้อน ความประหยัด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ก.พ.อ.  กําหนด 
โดยมหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลังดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณากรอบอัตรากําลังที่พึงมีของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2561 และในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 
2562 ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 18/2561 เม่ือวันที่  
27 พฤศจิกายน 2561 (มจษ 5.1.6.4) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 
เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (มจษ 5.1.6.5) 

2) การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความ

ต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ซ่ึงจะดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยวิธีการสอบแข่งขัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มจษ 5.1.6.6) 

โดยได้จัดทําปฏิทินในการรับสมัครในแต่ละคร้ัง (มจษ 5.1.6.7) และจัดทําประกาศรับสมัครที่ชัดเจน 
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งคุณสมบัติทั่วไป เฉพาะตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เงื่อนไขการรับสมัคร รวมทั้ง
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้กําหนดเกณฑ์การตัดสินการสอบแข่งขันอย่างชัดเจนในประกาศ 
รับสมัคร และมีขั้นตอนการสอบแข่งขัน 3 ขั้นตอน ดังน้ี (มจษ 5.1.6.8) 
 

ตำรำงที่ 51 รายละเอียดการสอบภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) 
 

สำยวิชำกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร 
เป็นการทดสอบความรู้เก่ียวกับ 

- ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กฎหมายและความรู้ เ ก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม  
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เป็นการทดสอบความรู้เก่ียวกับ 
- กฎหมาย และความรู้ เ ก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
ตำรำงที่ 52 รายละเอียดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) (สอบข้อเขียนและสอบ

ปฏิบัติ) 
 

สำยวิชำกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร 
สอบข้อเขียน โดยทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่งที่สมัครสอบ 

สอบข้อเขียน โดยทดสอบความรู้เฉพาะในสาขาวิชาที่สมัคร
สอบ (สอบข้อเขียน) ทดสอบความรู้ความสามารถเชิง
วิชาการตรงตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ 

สอบปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการทดสอบ
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมปฏิบัติการสํานักงานหรือโปรแกรมอ่ืนตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของตําแหน่ง 

สอบปฏิบัติการสอบ โดยทดสอบความรู้ทางวิชาการและสอบ
ปฏิบัติการสอน เพื่อประเมินการถ่ายทอดความรู้ในการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อตามสาขาวิชาที่สมัคร 
โดยใช้เวลา 10 - 15 นาที 

 
3). การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) 
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความพร้อม บุคลิกภาพ ทัศนคติ การแก้ปัญหา การบริการ ประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถพิเศษ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จําเป็น ตามแบบ
ประเมิน (มจษ 5.1.6.9) ดังน้ี  
 
ตำรำงที่ 53 รายละเอียดสัดส่วนคะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) 
 

รำยกำรประเมิน ค่ำระดบัคะแนน 
1.  ความเหมาะสมกับงาน 20 
2.  บุคลิกภาพ (ท่วงที, วาจา, การวางตวั) 20 
3.  มนุษยสัมพันธ์ 10 
4.  ความรอบรู้  ไหวพริบ  ปฏิภาณ 10 
5.  ความสามารถพิเศษ 10 
6.  ภาวะผู้นํา 10 
7.  วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์(EQ) 10 
8.  วุฒิภาวะทางด้านสติปัญญา(IQ) 10 

คะแนนรวม 100 
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มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี (มจษ 5.1.6.10) 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เปิดรับสมัครจํานวน 3 คร้ัง คือ ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2561 จํานวน 
3 อัตรา ซ่ึงไม่มีผู้สอบผ่าน ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 จํานวน 1 อัตรา มีผู้สอบผ่านจํานวน 1 อัตรา และคร้ังที่ 
1/2562 จํานวน 3 อัตรามีผู้สอบผ่านจํานวน 1 อัตรา  

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เปิดรับสมัคร 2 คร้ัง คือ ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 
จํานวน 7 อัตรา ซ่ึงมีผู้สอบผ่านทุกอัตรา ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 จํานวน 4 อัตรา ซ่ึงอยู่ระหว่างการรับสมัคร  

ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้มีการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านสํารองใว้ 6 เดือน หากมีพนักงานลาออกจาก
ราชการในตําแหน่งที่ขึ้นบัญชีไว้ ก็สามารถเรียกบรรจุและแต่งตัง้จากบัญชีรายชื่อดงักล่าวได้โดยไม่ตอ้งเปดิรับสมัครอีก  

4.) มีการจัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังน้ี (มจษ.5.1.6.11) 
 
ตำรำงที่ 54 รายละเอียดสวัสดิการ 
 

สวัสดิกำร ประเภทผู้ได้รับสวัสดิกำร 
1. สิทธิการได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ 
2. สวัสดิการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
3. สวัสดิการเม่ือได้ทําการสมรสตามกฎหมาย 
4. สวัสดิการค่าหรีดเคารพศพ 
5. สวัสดิการงานอุปสมบทของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
6. สวัสดิการการคลอดบุตรของบุคลากร 

1. ข้าราชการพลเรือน 
2. ลูกจ้างประจํา 
3. พนักงานราชการ 
4. พนักงานมหาวิทยาลัย 
5. ลูกจ้างประจําตามสัญญา 

1. สวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
2. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

สวัสดิการประกันสังคม 1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. พนักงานราชการ 
3. ลูกจ้างประจําตามสัญญา 

 
โดยมหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2562 (มจษ. 5.1.6.12) ดังน้ี 

 
ตำรำงที่ 55 รายละเอียดของผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2562 
 

ประเภท ชั้นเครื่องรำช จ ำนวน (คน) 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 2 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 4 
เหรียญจักรพรรดิมาลา 1 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยวิชำกำร 

ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 4 
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 34 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 33 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย 
สนับสนนุวิชำกำร 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 33 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 25 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 1 คน 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 2 คน 

พนักงำนรำชกำร จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 1 คน 
รวม 140 คน 
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มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ “คนดีศรีจันทรเกษม” เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน 
อีกด้วย (มจษ. 5.1.6.13)  
 
แผนพัฒนำบุคลำกร  

จากแผนดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลและการประกันคุณการศึกษา โดยส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากร จากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยในการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนา
ความรู้และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการวางแผนใน 
การจัดโครงการ สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้พัฒนาตนเอง โดยจัดสรร
งบประมาณให้บุคลากรสายวิชาการได้รับงบประมาณในการพัฒนาตนเอง คนละ 10,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได้รับงบประมาณในการพัฒนาตนเอง คนละ 4,000 บาท  
 

ตำรำงที่ 56 ตัวชี้วัดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. จํานวนหน่วยงานที่มีแผนอัตรากําลังที่สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 22 หน่วยงาน 
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
4. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผน ร้อยละ 97 
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผน ร้อยละ 97 
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่นําความรู้จากการพัฒนา มาเผยแพร่ และถ่ายทอด ร้อยละ 30 
7. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 
8. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 5 ครั้ง 

 
การกําหนดตัวชี้วัดเหล่าน้ี มหาวิทยาลัยฯ มุ่งหวังถึงผลลัพธ์ที่ได้ คือ บุคลากรสายวิชาการได้มีโอกาสในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนากลวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน ประกอบกับทางคณะยังมุ่งเน้นให้ 

บุคลากรสายวิชาการได้สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตํารา และ
ผลงานวิจัย 

เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซ่ึงมีผู้ได้รับตําแหน่งทาง
วิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 26 คน (มจษ.5.1.6.14)  

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในบริบทที่มีความ
สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและนํามาสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
บริหาร และงานด้านวิชาการของคณะให้มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยให้บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการจัดทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธภาพ
อันดีต่อกันในองค์กรผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน  
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทํางาน ด้วยกัน จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี  

1) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก กิจกรรม การแข่งขันกีฬาบุคลากร
ภายใน (กีฬาสี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปี 2561 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม (มจษ. 5.1.6.15)  
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2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร เม่ือวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
(มจษ. 5.1.6.16)  

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินค่างานเพื่อกําหนดระดับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน และ 2,4,14 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(มจษ. 5.1.6.17)  

คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเป็นผู้มีหน้าที่กํากับติดตามการดําเนินงาน  
ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้ติดตามการใช้งบประมาณและ
การจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของแตล่ะหน่วยงาน  ซ่ึงพบว่าหน่วยงานได้มีการใช้งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาตนเองตามแผนรายบุคคลที่ได้กําหนดไว้  

คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน 
การบริหารและพัฒนาบุคลากร การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเอง และสรุปประเมินผลการกํากับติดตาม
แผนการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ ซ่ึงผลจากกระบวนการกํากับติดตามทําให้ผล  
ของการบริการจัดการในการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย  
ประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนดดังต่อไปน้ี   

 
ตำรำงที่ 57 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 

(ปีงบประมำณ 
2562) 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

(ปีกำรศึกษำ 
2561 ) 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

(ปีกำรศึกษำ 
2562) 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ หมำยเหต ุ

1. จํานวนหน่วยงานที่มีแผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน 22 22 22    

2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 2 
37.84 
(7.20) 

41.78  
(4.73) 

   

3.  ร้อยละของ บุคลากรสายวิชาการ 
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 

25.23 
(1.13) 

29.65 
(11.11)    

4.ร้อยละของ บุคลากรสายวิช า ก า ร 
ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 
ตามแผน 

ร้อยละ 97 100 100    

5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามแผน 

ร้อยละ 97 100 100    

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่นําความรู้จากการพัฒนามา
เผยแพร่ และถ่ายทอด 

ร้อยละ 30 30 33    

7. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 85 87    

8.จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ครั้ง 5 5 7    
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หลักฐำนอ้ำงอิง 
มจษ.5.1.6.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 
มจษ.51.6.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1501/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหาร 

และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  
มจษ.51.6.3 กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 – 2565 
มจษ.5.1.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 18/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 
มจษ.5.1.6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 12/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
มจษ.5.1.6.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการสรรหาพนักงาน
 มหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มจษ.5.1.6.7 ปฏิทินในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
มจษ.5.1.6.8 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย 
 สนับสนุนวิชาการ คร้ังที่ 1/2562 
มจษ.5.1.6.9 แบบประเมินภาคเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 
มจษ.5.1.6.10 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 สายสนับสนุนวิชาการ คร้ังที่ 1/2562 
มจษ.5.1.6.11 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
มจษ. 5.1.6.12 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ศธ 0562.01/1714 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2562 
มจษ.5.1.6.13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ประจําปี 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 
มจษ.5.1.6.14 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้อนุมัติให้กําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ 

ดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์ 
มจษ.5.1.6.15 รายงานการจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม ประจําปี 2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.51.16.16 รายงานการจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการด้วย 

กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรม
สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

มจษ.5.1.6.17 รายงานการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินค่างานเพื่อกําหนดระดับตําแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 และ 2,4,14 
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 ข้อ 7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนดประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้วางระบบการติดตาม และส่ งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
มีการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพฯ โดยการดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ ประกอบไปด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังน้ี 
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การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพโดยกําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานตามคู่มือปฏบิัติงานของตนเอง ตามมีกระบวนการ

กํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

จันทรเกษม โดยประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (มจษ.5.1.7.1) โดยมีหน้าที่ดังน้ี 
1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2) ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ 

หน่วยงานสนับสนุน และสถาบัน 
3) กํากับ ดูแล และดําเนินการจัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 
4) จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 2. มีคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
เพื่ออธิบายเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน โดยให้
ทุกหน่วยงานดําเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ภายในคู่มือ ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (มจษ.5.1.7.2) 
 3. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติด้านประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการประเมินตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน 
และสถาบัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) โครงการสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ไมดา รีสอร์ท กาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี (มจษ.5.1.7.3) 
 2) โครงการประกันสัญจร (QA Mobile) ประจําปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 
2562 (มจษ.5.1.7.4) 
 3) โครงการอบรม เร่ือง “แนวปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ” ให้กับนักศึกษาและบุคลากร วันที่ 22 มีนาคม 2562 
(มจษ.5.1.7.5) 
 4) โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 วันที่ 
14 มิถุนายน 2562 (มจษ.5.1.7.6) 
 5) โครงการอบรม CHE QA Online ระดับหลักสูตรและคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  
17 – 24 มิถุนายน 2562 (มจษ.5.1.7.7) 
 6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ให้สอดคล้องกับระดับสถาบัน” วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (มจษ.5.1.7.8) 
 4. กิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาํเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวทิยาลยัราชภัฏ คร้ังที่ 1  
เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อจัดทําเกณฑ์ทําเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มจษ.5.1.7.9) 
 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่างสัดส่วนคะแนน ตัวบ่งชี้ และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและ
สถาบัน (มจษ.5.1.7.10) 
 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เพื่อวิพากษ์ร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน พร้อมทั้งกําหนดแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (มจษ.5.1.7.11) 
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 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 4 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม เพื่อทบทวนร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิจารณาแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายดา้นประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และแนวทางการจัดอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (มจษ.5.1.7.12) 
 5) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เพื่อทบทวนร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และพิจาณากําหนดการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (มจษ.5.1.7.13) 
 6) การประชุมสัมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพภายนอก ทุกระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
 7) การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 8) การศึกษาดูงาน เร่ือง กระบวนการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม และศึกษาดูงาน เร่ือง กระบวนการดําเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 
 9) โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 7 (7th CRU QA Day) ภายใต้
หัวข้อ “พลเมือง เข้มแข็ง” เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.5.1.7.14) 
 
การตรวจสอบคุณภาพ 
 สํานักประกันคุณภาพฯ มีกระบวนการติดตามคุณภาพการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 2 รอบ คือ  

1. การรายงานผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และ
หน่วยงานสนับสนุนรอบ 6 เดือน และนําผลการดําเนินงานดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
(กบม.) พิจารณาตามมติที่ประชุม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (มจษ.5.1.7.15) 

2. ติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ รอบ 9 เดือน ในกิจกรรม “ประกันสัญจร (QA mobile)” 
ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตร และคณะให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับการดําเนินงานตามแต่ละบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยกําหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 (มจษ.5.1.7.16) 

3. ตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุมคร้ังที่ 
2/2561 เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน  
 นอกจากน้ียังดําเนินการสํารวจหลักสูตรที่ไม่สามารถดําเนินการครบทุกตัวบง่ชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้หลักสูตรเหล่าน้ันดําเนินการยื่นเร่ืองเพื่อขอยกเว้นรับการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2561 รายตัวบ่งชี้ เพื่อให้ผลการประเมินสอดคล้องกับการดําเนินงานของหลักสูตรมากที่สุด และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณาตามมติที่ประชุม ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2562 เม่ือวันที่  
26 กุมภาพันธ์ 2562 (มจษ.5.1.7.17) และเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามมติที่ประชุม  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (มจษ.5.1.7.18) 
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กำรประเมินคุณภำพ 
 1. กําหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด  
โดยแบ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และเกณฑ์ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนที่กําหนดโดยสถาบัน (มจษ.5.1.7.19) 
 2. กําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และหน่วยงาน
สนับสนุน (มจษ.5.1.7.20) 
 3. ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามปฏิทินการดําเนินงาน 

4. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร  
คณะ หน่วยงานสนับสนุน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 5. กรอกข้อมูลการดําเนินงานและส่งรายงานผลผ่านระบบ CHE QA Online ให้ สกอ. รับทราบ  
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.5.1.7.1 คําสั่งที่  94/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.7.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.7.3 รายงานผลโครงสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.1.7.4 รายงานผลโครงการประกันสัญจร (QA Mobile) ประจําปีการศึกษา 2561 
มจษ.5.1.7.5 รายงานผลโครงการอบรม เร่ือง “แนวปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ” ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
มจษ.5.1.7.6 รายงานผลโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี

การศึกษา 2561 
มจษ.5.1.7.7 รายงานผลโครงการอบรม CHE QA Online ระดับหลักสูตรและคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 
มจษ.5.1.7.8 รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ

หน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับระดับสถาบัน” 
มจษ.5.1.7.9 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทาํเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภฏั  

คร้ังที่ 1 
มจษ.5.1.7.10 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 2 
มจษ.5.1.7.11 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 3 
มจษ.5.1.7.12 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 4 
มจษ.5.1.7.13 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 5 
มจษ.5.1.7.14 รายงานผลโครงการวันประกันคณุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม คร้ังที่ 7 (7th CRU QA Day) 
มจษ.5.1.7.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562  
มจษ.5.1.7.16 รายงานผลกิจกรรมประกันสัญจร (QA Mobile) ประจําปีการศึกษา 2561 
มจษ.5.1.7.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562  
มจษ.5.1.7.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 
มจษ.5.1.7.19 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
มจษ.5.1.7.20 ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

 
 
จุดเด่น 

1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานสนับสนุน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยพัฒนาตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันที่สํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

2. มีกระบวนการกํากับติดตาม และควบคุมคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้หน่วยงานภายในมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สูงขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขอ้มูล ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

 
หมำยเหตุ : คณะที่ได้ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบและมี 

การประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้
ให้ครบถ้วน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จํานวน 6 คณะ  
มีผลการประเมิน (มจษ.5.2.1) ดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 58 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ปีการศึกษา 2559 – 2561) 
 

คณะ 
คะแนน 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

คะแนน 
ปีกำรศึกษำ 

2560 

คะแนน 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
1. เกษตรและชีวภาพ  4.33 4.42 4.49 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4.12 4.37 4.52 
3. วิทยาการจัดการ  4.19 4.53 4.63 
4. วิทยาศาสตร์  4.59 4.68 4.71 
5. ศึกษาศาสตร์  4.54 4.72 4.74 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  4.30 4.31 4.31 

รวม 26.07 27.03 27.40 
คะแนนเฉลี่ย 4.35 4.51 4.57 

 

คะแนนที่ได้       = 
27.40 

6 
  

                      = 4.57 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
4.61 คะแนน 4.57 คะแนน 4.57 คะแนน  

 
จุดเด่น 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น 

2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
  



66 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 
1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 

4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม  
 องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. หลักสูตรและคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (มจษ.5.3.1.1) 
 2. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทบทวน 
ผลการดําเนินงาน (มจษ.5.3.1.2) 
 3. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ (มจษ.5.3.1.3) 
 4. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ  
 5. รายงานผลการดําเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ รอบ 6 เดือน  
(มจษ.5.3.1.4) 
 6. จัดกิจกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ QA Mobile 
(มจษ.5.3.1.5) 
 7. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ รอบ 12 เดือน (มจษ.5.3.1.6) 
 8. นําผลจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมาจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศกึษา 
( Improvement plan)  (มจษ.5.3.1.7) โดยมีคณะกรรมการจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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(มจษ.5.3.1.8, มจษ.5.3.1.9) และคณะกรรมการจากสํานักประกันคุณภาพการศึกษา (มจษ.5.3.1.10) เป็น
กรรมการในการกํากับติดตามผลและควบคุมการดําเนินงานตามระบบดังกล่าว   

 

 
 
 

 
 

  คณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัย   

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย    คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร 

     

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศกึษำ  หลกัสูตรและคณะ  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
     

สํานักประกันคุณภาพการศกึษาแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มีหน้าที่ดังน้ี 

1. กํากบัติดตามผลการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. จัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน 

5. จัดกิจกรรมติดตามการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

6. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan) 
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ 

 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่ดังน้ี 

1. กํากับติดตามการดําเนินงาน
ของหลักสูตรให้อยู่ในกรอบระยะเวลา 

2. ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

3. กํากับติดตาม รายงานผล 
มคอ. 3-7 ของหลักสูตร 

4. ควบคุมคุณวุฒิของอาจารย์
ประจําหลักสูตรด้านตําแหน่งทาง
วิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 

 
 

   
 ประชุมทบทวนผลการดาํเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและ
คณะ 

  

 

 จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรและคณะ 

 

 

 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

   
 รายงานผลการดําเนินงานฯ  รอบ 6 เดือน 

 ต่อสาํนักประกันคุณภาพฯ  

 

   
 กิจกรรมการกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
รูปแบบ QA Mobile 

 

 

    
 รายงานผลการดําเนินงานฯ  รอบ 12 เดือน 

 ต่อสาํนักประกันคุณภาพฯ  

 

    

 นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

  

    

  ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ   

 
   ภำพที่ 3 ระบบและกลไกในการกํากับตดิตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ 

 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.5.3.1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ 
มจษ.5.3.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ 
มจษ.5.3.1.3 แผนประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ 
มจษ.5.3.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ รอบ 6 เดือน 
มจษ.5.3.1.5 ภาพถ่ายกิจกรรม QA mobile 
มจษ.5.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2561 
มจษ.5.3.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
  (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศกึษา 2561) 
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มจษ.5.3.1.8 คําสัง่แต่งตั้งกรรมการบริหารวิชาการ 
มจษ.5.3.1.9 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มจษ.5.3.1.10 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ข้อ 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
 การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานให้หลักสูตร
และคณะเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการรายงานผลการดําเนินการ ดังน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ทําหน้าที่ในการกํากับติดตามด้านการจัดทําหลักสูตรของคณะให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์การประกันคุณภาพก่อนนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้  
ความเห็นชอบ (มจษ.5.3.2.1) 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรของ  
มหาวิทยาลัยฯ (มจษ.5.3.2.2) 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อทําหน้าที่กํากับ 
ติดตาม และดําเนินการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด (มจษ.5.3.2.3) 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เพื่อบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (มจษ.5.3.2.4) 

5. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีการจัดประชุมในปีการศึกษา 2561 เพื่อทําหน้าที่ควบคุม กํากับ
ติดตาม และผลักดันการดําเนินงานของทุกหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เช่น  
การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระพิจารณาการปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชา GSDT5210 ของหลักสูตร
ประกาศนียบัตร บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 วาระพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และวาระพิจารณา
การงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จํานวน  
2 หลักสูตร (มจษ.5.3.2.5) 

6. มีการรวบรวมผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ  
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน ในคราวประชุมคร้ังที่ 
4/2562 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (มจษ.5.3.2.6) 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.3.2.1 คําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
มจษ.5.3.2.2 คําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มจษ.5.3.2.3 คําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มจษ.5.3.2.4 คําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มจษ.5.3.2.5 รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 

- วาระพิจารณาการปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชา GSDT5210 ของหลักสูตรประกาศนียบัตร 
บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

- วาระพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 
- วาระพิจารณาการงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จํานวน 2 หลักสูตร 
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มจษ.5.3.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ ์2562 
(รายงานผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561  
(รอบ 6 เดือน) 

 
 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ  
      การประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และคณะ ดังน้ี 
 1. ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (มจษ.5.3.3.1) ให้กับ
คณะ และทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และดําเนินการด้านต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุน 
การดําเนินงานของหลักสูตร และคณะ เช่น การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา การพัฒนาห้องเรียนให้มีโสตทัศนูปกรณ์ที่
ทันสมัย พร้อมให้บริการนักศึกษา (มจษ.5.3.3.2) 
 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย (มจษ.5.3.3.3) เพื่อเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ความพร้อมของ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ได้รั บ
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (มจษ.5.3.3.4) ในการจัดซ้ือ จัดหา และซ่อมแซม สื่อสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้ง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อการบริการ รายละเอียดดังน้ี 
 
1) กิจกรรมจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) งบประมาณ 3,500,000 บาท 
2) กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วารสาร หนังสือพิมพ์) งบประมาณ      120,000 บาท 
3) กิจกรรมฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา งบประมาณ      3,000 บาท 
4) กิจกรรมฝึกอบรมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติ งบประมาณ 32,717 บาท 
5) กิจกรรมฝึกอบรมระบบสารบรรณเพื่องานธุรการและงานบุคคล งบประมาณ 10,880 บาท 
6) กิจรรมฝึกอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) งบประมาณ 9,260 บาท 
7) การจัดซ้ือซอฟแวร์ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน งบประมาณ 1,420,000 บาท 
8) การจัดซ้ือซอฟแวร์ระบบบริหารงานวิจัย งบประมาณ 1,280,000 บาท 
9) การจัดหารซอฟแวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งบประมาณ 5,300,000 บาท 
10) การพัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางไอที (IC3) งบประมาณ 1,167,300 บาท 
11) การจัดทําบัตรนักศึกษาใหม่ งบประมาณ 400,000 บาท 
12) การพัฒนาระบบสื่อสาร IP Phone งบประมาณ 300,000 บาท 
13) เช่าอุปกรณ์เครือข่ายจัดเก็บและควบคุมรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 
งบประมาณ 853,000 บาท 

รวม งบประมำณ 14,396,157 บำท 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.3.3.1 สรุปการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มจษ.5.3.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

จันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มจษ.5.3.3.3 งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบัน ศูนย์ สํานัก 
มจษ.5.3.3.4 สรุปงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ข้อ 4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ 
    สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560
ระดับหลักสูตร คณะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2561 เม่ือวันที่  
20 กันยายน 2561 (มจษ.5.3.4.1) และนําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาใช้ใน 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
 ในปีการศึกษา 2561 ได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 13/2562 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 
2562 (มจษ.5.3.4.2) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2561 เม่ือวันที่ 19 กันยายน 
2562 (มจษ.5.3.4.3) 
 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.3.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที ่9/2560 วันที่ 20 กันยายน 2561 
มจษ.5.3.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 13/2562 วันที่ 27 สงิหาคม 2561 
มจษ.5.3.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที ่9/2561 วันที่ 19 กันยายน 2562 
 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสตูรและการดาํเนินงานของคณะให้มี

คุณภาพดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 
ระดับหลักสูตร และคณะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 
(มจษ.5.3.5.1) โดยมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุม คือ  
  1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
  2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการ 
  3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น หรือสร้างเวทีแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
  4. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงเร่ืองของผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
  5. หน่วยงานสนับสนุนควรประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรม และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  6. หน่วยงานสนับสนุนควรนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงการทํางาน
ให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะจากมติสภามหาวิทยาลัยใช้ ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) (มจษ.5.3.5.2) 
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อผลักดันให้หลักสูตรและคณะมีผลการดําเนินงาน
ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 
 1. อบรม เร่ือง “แนวทางปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี (มจษ.5.3.5.3) 
 2. โครงการสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ไมดา รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี (มจษ.5.3.5.4) 



71 

 3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร (QA Mobile) ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและ
คณะ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ระหว่างวันที่ 8 – 29 พฤษภาคม 2562  
(มจษ.5.3.5.5) 
 จากโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกหน่วยงานมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมีผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพของหลักสูตร มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
 
ตำรำงที่  59  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 

(ข้อมูลเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2561) (มจษ.5.3.5.6) 
 

ระดับ 
ภำพรวมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ปีกำรศึกษำ 
2558 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

หลักสูตร 2.95 3.44 3.61 3.70 
คณะ 3.97 4.35 4.51 4.57 
หน่วยงานสนับสนุน 4.20 4.40 4.54 4.67 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
มจษ.5.3.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที ่9/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 
มจษ.5.3.5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มจษ.5.3.5.3 รายงานผลการจัดโครงการ อบรม เร่ือง “แนวทางปฏบิัตงิานเชงิคุณภาพ” 
มจษ.5.3.5.4 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและ

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
มจษ.5.3.5.5 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร (QA Mobile) ประจําปี

การศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและคณะ 
มจษ.5.3.5.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 
 
 ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตร ทั้งสิ้น 42 หลักสูตร มีกระบวนการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร โดยผ่านการควบคุมมาตรฐานจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการควบคุมตาม  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (มจษ.5.3.6.1) และผ่านโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร  
(QA Mobile) ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและคณะ (มจษ.5.3.6.2) โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด (มจษ.5.3.6.3, มจษ.5.3.6.4) โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมหลักสูตร เท่ากับ 3.70 
คะแนน อยู่ในระดับดี 
 
รำยกำรหลักฐำน 
มจษ.5.3.6.1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 
มจษ.5.3.6.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
จุดเด่น 

ทุกหลักสูตรผ่านการกํากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาทีเ่ปดิสอน   
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คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม 

 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ธณัฏฐค์ุณ  มงคลอัศวรัตน์  ประธาน  (สถาบันบัณฑิตศึกษาจฬุาภรณ์) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา   ลิบลับ   กรรมการ  (มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์ิริชัย  โสภา   กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม) 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ดํารงค์ฤทธ์ิ วิบูลกิจธนากร  กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี) 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท ์ กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม) 
6. นายนัตพงษ ์   อนงค์เวช เลขานุการ 
7. นางสาวณิฐินันท์   ทองอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายขนก   ฤกษ์ด ี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

คณะผู้จัดท ำเล่มรำยงำนกำรผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมเกียรต ิดุลสัมพันธ ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
และบริการวิชาการ (ที่ปรึกษา) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนกานต ์ สุวรรณทรัพย ์ ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ดร.นุชนาถ   มีสมพืชน์ รองผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นายนัตพงษ ์   อนงค์เวช นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวณิฐินันท์   ทองอินทร์ นักวิชาการศึกษา  
6. นางสาวอัจฉรา   หัมพานนท ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวชุลีกร   หงษ์สิบแปด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นางสาวณัชชนุตม์  ท่าสาคร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นายขนก   ฤกษ์ด ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวรุ่งรัตน์   ดวงสร้อยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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