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[ก] 
 

ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้
ประกอบด้วย บทน า แผนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล ค าอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์ 
ในการประเมินตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มี 2 ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ  
3 โครงการ วงเงิน 3,416,287 บาท 

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมรวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้
สามารถติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และการด าเนิน
โครงการได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จะเป็นแนว
ทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดต่อไป 
 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
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[ง] 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 
2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยมีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ มี 
2 ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ 2 โครงการ วงเงิน 3,416,287 บาท จ าแนกโครงการตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี ้

1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา มี  1 ตัวชี้วัด 
และโครงการรองรับ 1 โครงการ วงเงิน 2,621,287 บาท 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา มี 1 ตัวชี้วัด โครงการรองรับ 
1 โครงการ วงเงิน 795,000 บาท 

โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล  ประจ าปีการศึกษา 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน่วยงานรับผิดชอบจะได้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดแผนงานต่อไป มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมทกัษะดิจิทัลของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

  

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47ให้สถานศึกษา
ทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่างๆ ส าหรับกา ร
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ประกาศ “มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” 
ที่ครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็ นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย  
มีภาวะผู้น ารู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายการยกระดับความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับการพัฒนาความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีทักษะความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่ งที่สะท้อน
ความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานการยกระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพ.ศ. 2561 – 2565
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ดิจิทัล ซึ่งในการจัดท าแผนดังกล่าวมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผน 
1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

 

1.3 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว โดยผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดท าแผนและการ
ติดตามและประเมินผล โดยมี เกณฑ์การประ เมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิสั ยทัศน์  พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นกรอบในการจัดท าแผนโดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยกระบวนการดังกล่าว
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ภาพที ่1 แผนภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลประจ าปีการศึกษา 2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศกึษาด้านดจิิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563  

รวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์โครงการและกจิกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ

แผนพัฒนานกัศึกษาด้านดจิิทัล มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจ าปกีารศึกษา 2563 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

คณะท างานปรับปรุงขอ้มูลตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการ 
ปรับแก้ไข 

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้าน
นโยบายและแผนในคราวประชมุครั้ง

ที่ 4(15)/2564 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เห็นชอบ 

คณะท างานปรับปรุงขอ้มูลตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการ 

เสนอร่างแผนฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งที่ ......... 

เมื่อวันที่ ............... 2564 

ปรับแก้ไขแผนฯ ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

จัดท าและเผยแพร่แผนพัฒนานกัศึกษาดา้นดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
จันทรเกษม ประจ าปีการศกึษา 2563 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ปรับแก้ไข 

ปรับแก้ไข 

จัดท าร่างแผนพัฒนานกัศึกษาด้านดิจทิัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
จันทรเกษม ประจ าปีการศกึษา 2563 
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 จากแผนภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2563  
มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก คณะวิชา ศูนย์การศึกษา ส านัก 
และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 

2. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยโครงการและกิจกรรมจะต้องสอดคล้อง
และตรงกับโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 

4. คณะท างานปรับปรุงข้อมูลตามคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมให้ข้อเสนอแนะ (ตามข้อ 3) และเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ 4(15)/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

5. คณะท างานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมให้ข้อเสนอแนะ (ตามข้อ 4) และจัดท าร่างแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

6. เสนอร่างแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ร่าง) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กบม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในคราวประชุมครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ................. 2564  

7. จัดท าและเผยแพร่แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 มีกระบวนการการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้มีสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 

2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์  

ปรัชญา (Philosophy) 

 “ความรู้ดี มีคุณธรรม น าชุมชนพัฒนา” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “มหาวิทยาลั ย ราชภัฏจั นทร เกษมเป็นสถาบันที่ ผลิ ตบัณฑิตที่ มี อั ตลั กษณ์  มี คุณภาพ 
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความม่ันคง
ให้กับประเทศ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม              
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่ งเน้น  
การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อ ส่วนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อม
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย (Uniqueness) 

  “ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 

  “ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 

 ค่านิยมองค์กร (Shared Value) 

  “บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”  
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 รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์ 
  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมกันผลักดันอย่าง
ต่อเนื่อง 2) เป็นกรอบในการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะกลางได้อย่างเหมาะสม และ 3) เป็นแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 36 ตัวชี้วัด และ 17 กลยุทธ์ โดยมี
รายละเอียด ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์  

1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ 
2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทุนทาง

วัฒนธรรม 
4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 

4 ประการ 
 
 ตัวช้ีวัด 

 1.1 จ านวนฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 1.2 จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 1.3 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย

ด าเนิน โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
 1.4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริ มสร้าง 

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
 1.5 อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนที่

บริการของมหาวิทยาลัย 
 1.6 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มข้ึน 
 1.7 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 1.8 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและ

จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
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 กลยุทธ์  
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และด า เนิน

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง
ระยะเวลา(Timeline)ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม(ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว) ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 เป้าประสงค์ 

1.บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ ของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2.บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถใน
การถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 
 ตัวช้ีวัด 

2.1 จ านวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให้บัณฑิตครู 
ของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
 
 กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่
ยอมรับด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
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3.บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) 
มีงานท า มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 - 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 

1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ และ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
 ตัวช้ีวัด 

3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

3.2 จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน

CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนา และนอกภูมิล าเนา

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

 
 กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
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4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพ มีงานท า 
และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อย่างเป็น
รูปธรรมโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง ระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินการ (Timeline) 
ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ 

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่
สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและ
ความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารงาน 
(SMART CRU) 
 
 ตัวช้ีวัด 

4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงาน

ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
4.3 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น 
4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
4.5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
4.6 จ านวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
4.7 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
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 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน

กับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

  S = มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service) 
  M = มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Management) 
  A = มีความกระตือรือร้น (Active) 
  R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  T = มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology) 
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ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ 

เป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ 
2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม 
สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์
ท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมี
สุข มีทุนทางวัฒนธรรม 
4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ 

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถใน
การถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ ศิษย์แต่ละช่วงวัย มี
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่
เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์
ความรู้ สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ และ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุก
สาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติ
แ ล ะ น า น า ช า ติ ด้ า น ก า ร เ ป็ น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศ 
2 .  มหา วิ ทย าลั ย มี ร ะบบบริ ห า รที่ มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้าง
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ
ความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยใน 
ก ากับของของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการ
ขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
บริหารงาน (SMART CRU) 

ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

1.1 จ านวนฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ 
(ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนา
เชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

2.1 จ านวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 
3.2 จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และ นานาชาติ 

4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า 
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จ านวนผลงานดั งกล่ าวที่ ถู กน า ไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 



 

12 
 

ตัวชี้วัด 
 

1.2 จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่ 
1 . 3  จ า นวนภา คี เ ค รื อ ข่ า ยทั้ ง ภ าครั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือ
กับมหาวิทยาลัยด าเนิน โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
1.4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการ
น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย 
1.5 อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวน
ประชากร โดย เฉพาะประชากรในวั ย
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ใ น พื้ น ที่ บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
1.6 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุข
มวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
1.7 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนใน
พื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1.8 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่า และจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 

2.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
โรงเรียนต่อปีการศึกษา 
2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่
สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
  

3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม
มาตรฐานCEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล
อื่นๆ 
3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนา และนอก
ภูมิล า เนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดย
สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

4.3 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการใน
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ต า ม พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ใน
ระดับสูงหรือสูงมาก 
4.5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ 
4 .6  จ านวนระบบบริหารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 
ระบบ 
4.7 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น / ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์
 
 
 

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ และด าเนินโครงการตามพันธกิจและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ
กระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่
ยอมรับด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
โ รง เ รี ยน  (School Integrated Learning)  และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 

1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่ง
ใ ห้ พั ฒน า แ ละ แ สด งอ อ ก ถึ ง ค ว า ม รู้
คว ามสามารถ  และ ศักยภาพพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
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กลยุทธ ์ ระยะเวลา (Timeline) ในการด าเนินการทุก
ขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิ ทย าลั ย  ( ภ าครั ฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการด าเนิน
โครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
นัยส าคัญ 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมือ
อาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 
คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ และ 4) เป็น
พลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 - 3 โดย
ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ขั้ น ตอนและระยะ เ ว ลา  ( Timeline)  ใ นก า ร
ปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการ
กับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านกึ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็น
พลเมืองดี มีวินัย 
6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป รั บ ทิ ศ ท า ง 
(Reprofile)  อย่ า ง เป็นรูปธรรมโดยก าหนด
เป้ าหมายเชิ งปริมาณและคุณภาพรวมถึ ง 
ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ละ ขั้ น ต อ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณา
การการเรียนการสอน กับการพัฒนา
ท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

ทุกคณะ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ทุกคณะ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ส านกัประกัน

คุณภาพฯ ส านกัวิทยบริการฯ 

ทุกหน่วยงาน 
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2.2  ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เนื่องจากเป็นโรงเรียน ที่เปิด
สอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และ
นักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 มาศึกษาต่อเพ่ือเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครู ประถม 
ให้สูงขึ้นไปสู่ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)  
 พ.ศ. 2483 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483  
 พ.ศ. 2484 เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษาแรก เป็นโรงเรียนสหศึกษา คือ ชายหญิงเรียน รวมกัน 
โดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ยังไม่มีอาคาร
สถานที่เรียน จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ย้าย ไปใช้
อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่เรียนจึงเรียกติดปากว่า 
“ปม. หลังกระทรวง”  
 พ.ศ. 2491 อาจารย์กมล เภาพิจิตร ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2 
 พ.ศ. 2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3 
 พ.ศ. 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4  
 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และ ให้
เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชา  
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ท าการคุรุสภา ในบริเวณที่ตั้ง 
โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมท าให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องย้ายไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23) 
แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครู จันทรเกษม” 
เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม และไม่อาจเรียก “ฝึกหัดครูมัธยม” หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ต่อไปได้
และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซึ่งเป็นนักเรียน ฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที่ 18 
 พ.ศ. 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5 
 พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 6 
 พ.ศ. 2513 ต าแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลี่ยนเป็นต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” (ชั้นพิเศษ) 
 พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ คนที่ 1 
 พ.ศ. 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ คนที่ 2 
 พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้ ต าแหน่ง 
“ผู้อ านวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ” ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยส านักงานอธิการ และ คณะวิชา 
ซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชา
ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
 พ.ศ. 2519 อาจารย์วิศิษฎ์ชุมวรฐายี ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม    
คนที่1  
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 พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผล
ให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”์ ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกัน และ สภาการฝึกหัด
ครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 กลุ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเป็น “สหวิทยาลัย” และ
วิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 
 พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528  
โดยรองศาสตราจารย์อินทร์ ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม คนที่ 2  
 พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารย์ทองคูณ หงส์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัย  
ครูจันทรเกษม คนที่ 3  
 พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533  
โดย ศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา มอบห้องสมุดศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา ให้แก่วิ ทยาลัยครู
จันทรเกษม  
 พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา 
ดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับ 
วิทยาลัยครูเป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น วิทยาลัยครูจันทรเกษม จึง
เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”  
 พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัย  
ครูจันทรเกษม คนที่ 4  
 พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2538 โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา 
“ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏ  
ทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี”  
 ต าแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร จึงด ารงต าแหน่ง 
“อธิการรักษาราชการในต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538  
 พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 1 ตามที่ 
คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540  
 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ในพ้ืนที่ 
โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  
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 พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท 
 พ.ศ. 2544 สถานบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี  
 พ.ศ. 2544 นายสมศักดิ์ วยะนันทน์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจ า สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
 พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา ธรรมบุศย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการสภาประจ า สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
 พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์เทือน ทองแก้ว ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 2 ตามที่ 
คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  
 พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม  
 พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 3 เมื่อ
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
จันทรเกษมใช้ประโยชน์ในราชการในพ้ืนที่ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อท่ีประมาณ 
326 ไร่ 85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  
 พ.ศ. 2548 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การจัดตั้งส่วน 
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี คณะเกษตรและ 
ชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  
 พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์เดช พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นายสุชาติ เมืองแก้ว ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552  
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 พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  
 พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษม 
ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555  
 พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม คนที่ 5 เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555  
 พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
ต่ออีก 1 วาระ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน 
 
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 การก าเนิดและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค ที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 1. ยุคโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2483 - 2501  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2483 ชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดครู มัธยม 
มีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรก ในขณะที่โรงเรียน ฝึกหัด
ครูอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในเวลานั้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถม รับนักเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก ต่อมาใช้วิธี คัดเฉพาะ
นักเรียนที่สอบได้ที่ 1 - 2 ของแต่ละจังหวัด เมื่อจบออกไปท างานจึงได้รับการยกย่องมาก เพราะมีความรู้ดีสอน
ได้ทุกวิชา อีกท้ังรักงาน ไม่เลือกงาน 
 

 2. ยุควิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2501 - 2537  
     พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ได้ย้ายมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว และ ได้รับ
การยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เปิดสอนระดับ ป.ม. รุ่นที่ 18 เป็นรุ่นสุดท้าย และเปลี่ยนเป็น ผลิต
ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ต่อมา เมื่อปริมาณครูมีมากเพียงพอแล้ว จึงได้เพ่ิมการผลิต 
บัณฑิตในสาขาอ่ืนๆ อีกหลายสาขา 
 

 3. ยุคสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2538 - 2546  
 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานเป็น “สถาบันราชภัฏ” การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญที่สุดในยุคนี้ คือ การระบุชัดเจนว่า “สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่น” เป็น
การก าหนดอัตลักษณ์และภารกิจของสถาบันราชภัฏ และในปี พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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 4. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน  
 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
จันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้เป็นไปตาม 
แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
ต้องการ ปรับโครงสร้างโดยการรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เข้ามาอยู่ภายใต้
หน่วยงาน เดียวกัน และให้สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
กิจกรรมของ มหาวิทยาลัย โดยคงภารกิจของสถาบันราชภัฏไว้เช่นเดิม 
 

2.3 ท าเนียบผู้บริหาร 

ท าเนียบผู้บริหาร 
 พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1 2484 หม่อมหลวงมานจิ ชุมสาย อาจารย์ใหญ ่
2 2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารย์ใหญ ่
3 2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช อาจารย์ใหญ ่
4 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ อาจารย์ใหญ ่
5 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ ์ อาจารย์ใหญ ่
6 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร อาจารย์ใหญ ่
7 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ผู้อานวยการ 
8 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ ์ ผู้อานวยการ 
9 2519 ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐาย ี อธิการ 
10 2528 รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร ์ ศรีคุณ อธิการ 
11 2532 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ ์ อธิการ 
12 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 
13 2540 รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดี 
14 2545 รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว อธิการบดี 
15 2548 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชต ิ อธิการบดี 
16 2552 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อธิการบดี 
17 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
18 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
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2.4 ที่ตัง้ และแผนที่ในมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กลางกรุงเทพมหานคร ที่ล้อมรอบด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น รถไฟฟ้ามหานคร (BRT) รถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS) ห้างสรรพสินค้า 
และสวนสาธารณะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ ที่ถูกจัดเป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการกว่า 30 หลัง พื้นที่
การเรียนรู้และการท ากิจกรรมสันทนาการ สนามกีฬา สระว่ายน้ า และศูนย์ออกก าลังกายรวมถึงบรรยากาศ
รอบมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 ที่ตั้งเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 เว็บไซต์ : www.chandra.ac.th 
 โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 
 Facebook : www.facebook.com/PRCRU1/ 
 การคมนาคม 
 รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ 
 รถประจ าทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206, ปอ.529 
 รถประจ าทาง : สาย 38, 191, 126, 136, 178, 179, 185, 206 
 

 

 
 
 

http://www.facebook.com/PRCRU1/
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แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ( * )    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 (มาตรา...) 
 ( ** )  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 
 ( *** )  หนว่ยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สภามหาวิทยาลัย 
(มาตรา 16) * 

สภาวิชาการ 
(มาตรา 20) * 

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 (มาตรา 23) * 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
(มาตรา 49) * 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(มาตรา 25) * 

อธิการบดี (มาตรา 27) * 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(พรบ. กพอ. ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551)** 

ส านักงานอธิการบดี คณะ / วิทยาลัย สถาบัน / ศูนย์ / ส านัก หน่วยงานจัดตั้งภายใน 

 ส านักงานอธิการบดี 
 - กองกลาง 
 - กองคลัง 
 - กองบริหารงานบุคคล 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองพัฒนานักศึกษา 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 - ส านักงานคณบดี 
 คณะวิทยาศาสตร์ 
 - ส านักงานคณบดี 
 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ส านักงานคณบดี 
 - ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 - ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - ส านักงานคณบดี 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 - ส านักงานคณบดี 
 - โรงเรียนสาธิตฯ  *** 
 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก *** 
 - ส านักงานคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย *** 
 - ส านักงานคณบดี 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - ส านกังานผูอ้ านวยการ 
 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ส านกังานผูอ้ านวยการ 
 ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม 
 - ส านกังานผูอ้ านวยการ 
 ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 - ส านกังานผูอ้ านวยการ 
 ศูนย์การศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม-ชัยนาท*** 
 - ส านกังานผูอ้ านวยการ 
 

- ส านักงานสภามหาวิทยาลยั *** 
- ส านักประกันคุณภาพการศึกษา *** 
- ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป *** 
- ส านักงานสภามหาวิทยาลยั *  
- ส านักงานตรวจสอบภายใน *** 
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  (จันทรเกษมปาร์ค) *** 
- โรงพยาบาลสัตว ์*** 
- สถานพยาบาล *** 
 



2.6 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 

 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย* 

ส านักงานอธิการบดี คณะ / วิทยาลัย คณะ / วิทยาลัย หน่วยงานจัดตั้งภายใน หน่วยงานสิทธิประโยชน์ หน่วยงานอื่น 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 

- คณะเกษตรและชีวภาพ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะศึกษาศาสตร์ 
- วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

- ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 
- ส านักประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- ส านักหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
  ราชภฏัจันทรเกษม 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
- ส านักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ 
  และงานทะเบียน 
- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจันทรเกษม–ชัยนาท 

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  (จันทรเกษมปาร์ค) 
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
  และสระว่ายน้ า 
- โรงพยาบาลสัตว ์
- ร้านค้าสวัสดกิาร 

- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิ 
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ส่วนที ่3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
3.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 3.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
    1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ 
    จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
    1.3 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    1.4 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    2.1 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    2.2 ช่วงวัยแรงงาน 
    2.3 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
   3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ 
    ศตวรรษท่ี 21 
   3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
   3.3 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.4 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
   วางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   3.5 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   3.6 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
   สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 
   4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน  
   ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
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  5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
   5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
   5.2 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   6.1การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
  7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
   7.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
   7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและ 
   นันทนาการ 
   7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
   7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ 
   อุตสาหกรรมกีฬา 
  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะ ส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน ไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการ
เรียนรู้ของตนเองได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
ด าเนินการตามพันธกิจที่กฎหมายก าหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
  เป้าหมาย เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง 
   1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิตสุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
   2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
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3.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
  1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถของพหุปัญญา 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิง
บูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน ไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เพ่ือให้สามารถน า องค์ความรู้ไปใช้สร้ างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้าน
วิชาชีพและทักษะชีวิต 

  2.  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ 
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิต 
 ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (รอง) 
  1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
  ตัวช้ีวัดระดับแผนแม่บท มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 5 
ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมการ ศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน โดยก าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขต
ลาดพร้าว และพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนที่ดี
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เพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง และพ่ึงตนเองได้ มี
การกระจายรายได้ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ าเกิดการบู รณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการด าเนินงานช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีเครือข่ายความสามัคคีร่วมแรงร่วม
ใจในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ท างานกับท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศ 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างเสริมทุนทางสังคม  

 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
  ตัวช้ีวัดระดับแผนแม่บท ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่ง
พัฒนาท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยก าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ เขต
จตุจักรและเขตลาดพร้าว และพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาของชุมชนที่ดีเพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็ง และพ่ึงตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ าเกิดการบูรณาการระหว่างภาคี
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการด าเนินงานช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีเครือข่าย
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัย ของอาจารย์ที่ท างานกับ
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดระดับ
แผนแม่บท สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 
กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว หรือบุตร 
(6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) และการบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ได้ด าเนินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่
นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดย
สนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น 

  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกัน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
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  ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 ด้าน ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) 
ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) และ
การบาดเจ็บจากการท างาน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้ด าเนินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองโดยสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น 
 3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  1. ประเด็นปฏิรูปท่ี 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
   เป้าหมายกิจกรรม 
   1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได ้
   3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   4. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบ
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  2. ประเด็นปฏิรูปที่ 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและธรรมภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   เป้าหมายกิจกรรม ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชน
และสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
การวิจัยให้แก่องค์กร ภาคเอกชน 
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  เป้าหมายกิจกรรม การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัย 
นวัตกรรม 
 3.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1  
  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 
  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยมีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 
  1. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม 
  2. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  3. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  4. แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   4.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
  5. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   5.1 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
  6. แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
   6.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับ
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ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
   6.2 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง) 
  1. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง 
  2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ 
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิ
ในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
 
 3.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  2. เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน 
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
  แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วน
ร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
  2. ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมทีดีงาม
ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
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3.3 แผนระดับท่ี 3 
 3.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
 เป้าหมาย 
 1. เป้าหมาย ผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8CS) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
andProblem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross - cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy)  ทักษะด้าน 
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
 2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 53 
ตัวชี้วัดประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคน ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา ที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
  2.2ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
  2.3ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียน ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอาย ุ15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
  2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลงมีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ  
การจัดการศึกษา เป็นต้น 
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  2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่
ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1.คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ การศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ โดยได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ทั้งท่ีเป็นพื้นที่สูง พ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชนชายขอบและแรงงานต่างด้าวพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแล และป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1.ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา  ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลทุก
ช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
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นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น 
โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1.โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและ
พ้ืนที ่
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาคือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย 
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองน าร่องระบบการจัดสรรเงิน ผ่าน
ด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 
 
 3.3.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
 วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม
ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน” 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 
  2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต 
  3.เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 
  4.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 
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 ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและ
การรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัด
หลัก 3 ตัว 
 เป้าหมาย 
  1. ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา  
  2. การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างานและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (Work-
basedlearning, Integrated Learning, Credit Bank) 
  5. ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้
ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ :สายอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าเป้าหมาย 60 : 40 
  KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจ านวนประชากร ช่วงอายุ  18 - 22 ปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) ค่า
เป้าหมาย C1+ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
 เป้าหมาย 
  1. ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
  2. พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3RBC) 
  3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking
ค่าเป้าหมาย 21st Century 
  KPI 5 : Innovative Universities ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถ
ในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 
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 เป้าหมาย 
  1. พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการบริการที่มี
ต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center) 
  2. พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จ านวนอาจารย์, จ านวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation) 
  3. การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่น า ไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และชี้น าสังคม 
(จ านวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม) 
  4. พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า ของโลก (University 4.0, World Class 
/Global University Ranking) 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 6 : จ านวนนักวิจัยต่อประชากร ค่าเป้าหมาย 60 คน 
  KPI 7 : รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ค่า
เป้าหมาย 50 ล้านบาทต่อปี 
  KPI 8 : World Class Ranking at 200 ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
 เป้าหมาย 
  1. เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) 
  2. ส่งเสริมการน า ความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ( Start-up, Spin-off, Incubator
และ Accelerator) 
  3. แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับ
เอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University) 
  4.โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 9 : จ านวน Technology-based startups ค่าเป้าหมายไมน่้อยกว่า 300 แห่ง 
  KPI 10 : น าองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ค่าเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 800 แห่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการ
ก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้านประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และ
ตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
 เป้าหมาย 
  1. การปรับโครงสร้างกา รบร ิห า รจ ัดการและบทบาทของระบบ อุดมศึกษา (HE 
Restructure,Governance Roles and Responsibility) 
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  2. ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน) 
  3. ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ.
และต่อสาธารณะ) 
  4 . ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล  ที่ โ ป ร่ ง ใ ส  ค ว า ม รั บ ผิ ด แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  
(GovernanceAccountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
  KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงาน
ผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
 เป้าหมาย 
  1. การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบัน 
อุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA) 
  2. ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อมกับ
การให้คุณ ให้โทษตาม Performance 
  3. สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของ
บัณฑิต (Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking) 
  4. ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด้าน 
(Resource and Support Centers, Benchmark Partners) 
  5. สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
อุดมศึกษา การรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรค่าเป้าหมายร้อยละ  80 
  KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 
 
 3.3.3แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบัน
หลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
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 พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น 
การบูรณาการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดย 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าหมายชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ 
  1. ด้านเศรษฐกิจ 
  2. ด้านสังคม 
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  4. ด้านการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
  1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ
ด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
  2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
  3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 
  1. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผน
พัฒนาเชิงพ้ืนที ่
  3. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา 
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 
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  4. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม 
(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
  5. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
  6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าเปรียบเทียบกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน า พระราโซบายด้านการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา  
ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  9.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
  10.อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  11.มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
  12. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  13. อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
 โครงการหลัก 
  1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้
พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ) 
  3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพ่ือวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาครู 
 เป้าหมาย 
  1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
  2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ  4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะ 
ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ 
  3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
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 กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็น
ที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
  3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
   3.1 มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
   3.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง  
   3.3 มีงานท ามีอาชีพ 
   3.4 เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
  4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 - 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ตัวช้ีวัด 
  1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพ่ือให้บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 
  2.ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
  3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
  4. มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ที่เข้าสู่วิชาชีพ 
  5.ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถนะครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  6.สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
  7. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 
 โครงการหลัก 
  1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด 
  2. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
  3. โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  4. โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
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  5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เป้าหมาย 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการ
องค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในรูปแบบสหวิทยาการ 
ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
  3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต 
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิต ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ 
มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
  6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Retrofire อย่างเป็น
รูปธรรมโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินการ (Timeline) 
ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน รูปแบบสหวิทยาการ 
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  4.ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
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  5. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอก
ภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  
  7. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 โครงการหลัก 
  1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
  3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนา 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 เป้าหมาย 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบัน การศึกษา
เพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของ
ของรัฐ 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้
ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
  2. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด/ 
องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
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  4. จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
  6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ  
  7. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
  8. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอ 
  9.ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 โครงการหลัก 
  1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
  2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์” 
  3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  5. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 3.3.4 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 
  1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ 
  2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านักรักษ์ท้องถิ่น 
  3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทุน
ทางวัฒนธรรม 
  4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ัง 4 ประการ 
 ตัวช้ีวัด 
  1.1 จ านวนฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 
  1.2 จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 
  1.3 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
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  1.4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
  1.5 อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
  1.6 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
  1.7 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  1.8 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า
และจิตส านักรักษ์ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
  1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ
ด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง
ระยะเวลา (TimeLine) ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
  2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
  3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 เป้าประสงค์ 
  1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ  4 และมี
ความสามารถในการถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
  3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ตัวช้ีวัด 
  2.1 จ านวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให้
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 
  2.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
  2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
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 กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ 
เป็นที่ยอมรับด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 
  2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
  3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
  4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (TimeLine) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์
ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
  3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  3.2 จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
  3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามารฐานสากลอ่ืนๆ 
  3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนา และนอก
ภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปี 
  3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
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 กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
  3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  4. ปรับประบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทั กษะและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ 
มีงานท า และมีความเป็นพลเมือดี มีวินัย 
  6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(TimeLine) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ 
  1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่นท่ีสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
  2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความ
พร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน 
(SMART CRU) 
 ตัวช้ีวัด 
  4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
  4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  4.3 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
  4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือ
สูงมาก 
  4.5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  4.6 จ านวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
  4.7 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
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 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
  S = มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service) 
  M = มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Management) 
  A = มีความกระตือรือร้น (Active) 
  R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  T = มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology)
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ผังความเชื่อมโยงที่ท าให้เกิดการเขียนแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2650-2579) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน

ระยะ 20 ปี 

มาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรกษม 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-

2565 (ปรับปรุง 2562) 

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมี
ความสุข 

ด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค 

และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพของ 

ระบบบริหารจัดการ 

1. ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

2 ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

3 พลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสันติสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

มาตรฐานท่ี 1 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบริการวิชาการ 

มาตรฐานที่ 4 
ด้านการท านุศิลปะและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบริการวิชาการ 

มาตรฐานที่ 4 
ด้านการท านุศิลปและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ 
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ส่วนที ่4 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

การจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ได้มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของแผน 
เพ่ือให้ลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเชื่อมโยง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย  

4.1 มาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล 
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 ด าเนิน

ตามนโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  โดยใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และกรอบการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
รองรับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยน าสมรรถนะดิจิทัล
ส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีมาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 5 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

 
สมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ด้าน ระดับที่จ าเป็น ระดับสูง 
1. การสืบค้นและ
การใช้งาน 

- สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือสืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพ่ือ
จ ากัดผลลัพธ์ (เช่น การค้นหารูปภาพ 
วิดีโอ หรือ สื่อรูปแบบอื่น ๆ) 
- รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลต่างๆ  
-  รู้ วิ ธี ก า ร จั ด ร ะบบ  และแ บ่ ง ปั น
ท รั พ ย า ก ร  ( เ ช่ น  เ ค รื่ อ ง มื อ 
bookmarking) และตระหนักถึงประเด็น

- สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นขั้นสูงส าหรับ
ระบบห้องสมุดและแหล่ ง เก็บข้อมู ล
ออนไลน์ได้อย่างช านาญ และติดตาม
ข้อมูลหรือทรัพยากรเฉพาะด้านได้ เข้าใจ
ข้อจ ากัดด้านลิขสิทธิ์  ตระหนักถึงสิทธิ
รูปแบบอื่นๆ เช่น  
ค รี เ อ ที ฟ ค อ ม ม อ น ส์  ( Creative 
Commons)  และสามารถ (หรือรู้ วิ ธี ) 
เผยแพร่ และแบ่งปันสิ่งต่างๆ  
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สมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ด้าน ระดับที่จ าเป็น ระดับสูง 

ต่างๆ เรื่องลิขสิทธิ์และประเด็นการ
คัดลอกผลงาน 

ทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

- สามารถผลิต (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล 
เช่น กราฟิก คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง 
และการบันทึกภาพหน้าจอ เป็นต้น  
- สามารถเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตาม
ค าแนะน าและสามารถทดลองท าได้ 

- สามารถผลิต (และได้ผลิต) ทรัพยากร
ดิจิทัลและมัลติมีเดียเพ่ือวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย รวมถึงการน าเสนอในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก เสียง และวิดีโอ ฯลฯ รวมทั้ง
รู้แหล่งที่มาและปรับแต่ง อาทิ แหล่ง
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open 
Education Resource (OER)) 
-  มี ป ร ะสบกา ร ณ์ ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
สร้างสรรค์และแก้ไขสื่อแบบปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบ 

3. เอกลักษณ์และ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย
ออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลและ
ภาพลักษณ์ส่วนตน  
- ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น 
ซอฟต์แวร์ต้านไวรัส และการตั้งค่าความ
มั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูล
ส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์  
-  รู้ จักสิ่ งจ า เป็น พ้ืนฐานส าหรับการ
ป้องกันข้อมูล 
- ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปัน
ข้อมูลกับผู้อ่ืน และในการมีปฏิสัมพันธ์
กับคนอ่ืนๆ ทางออนไลน์ 

 

4. การสอน หรือ
การเรียนรู้ 

- สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย
อย่างสะดวกสบายในการเรียนรู้ 
- สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึง 
แอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์
ส่วนตัวทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 

- สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้
อย่างมั่นใจ รวมทั้งเครื่องมือส าหรับการ
อ้างอิง การผลิตงานน าเสนอ การเชื่อมโยง
และการแบ่ งปันความคิด และแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี
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สมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ด้าน ระดับที่จ าเป็น ระดับสูง 

เพ่ือช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบ
บันทึกข้อมูลในการใช้งานส่วนตน  

ช่วยทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้
และความเข้าใจเรื่องที่ศึกษา 

5. เครื่องมือ และ
เทคโนโลยี 

-  ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ที่
หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้
ค าศัพท์เฉพาะได้พอสมควร 

-  สามารถติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอุบัติใหม่ อาทิ กรีนเทคโนโลยี 
(Green technology) เอนเนอจี เซฟวิ่ ง  
(Energy saving) และสามารถน ามาใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิผล  

6. การติดต่อ 
สื่อสารและ 
การประสานงาน 

- สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
ได้อย่างสะดวกสบายเพ่ือการสนทนา
และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนแบบออนไลน์ 
รวมถึงการแบ่งปันเอกสารและหรือ
ข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (video-
conferencing) และการเข้าร่วมสัมมนา
ผ่านเว็บไซต์ การสัมมนาผ่านเครื่องมือ
และช่องทางท่ีหลากหลาย  

 

 
จากแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัล

ส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดเกณฑ์เป้าหมายระดับมาตรฐานสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยต้องมีผลการทดสอบตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางดิจิทัลที่
เป็นสากล IC3 Digital Literacy Certification คือ ประกาศนียบัตรมาตรฐานทางด้านไอที ที่ครอบคลุมความรู้
ด้านเทคโนโลยี สามารถใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ประกอบด้วย ด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านโปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐาน แบ่งเป็น
การวัดมาตรฐาน 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) แนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบ ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เว็บบอร์ด ห้องสนทนา การใช้งาน Microsoft Outlook การใช้อินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ การใช้เครือข่ายสังคม องค์ประกอบและกิจกรรมใน
เครือข่ายสังคม 

ส่วนที่ 2 การใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications) แนวคิดและนิยามโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับคอมพิวเตอร์ในการสร้าง แก้ไขและการบันทึกเอกสาร การย้ายและคัดลอกข้อความ เปลี่ยนมุมมอง
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เอกสารบนหน้าจอ การตกแต่งเอกสาร การสร้างตารางในเอกสาร และการตรวจสอบ แก้ไขเอกสาร การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลค า การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ และการใช้งานโปรแกรมน าเสนองาน 

ส่วนที่ 3 ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) แนวคิดและ
นิยามของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบส าหรับ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ วิธีการท างานและ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

 
4.2  เกณฑ์มาตรฐานเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจ าปีการศึกษา 
2563 ก าหนดเกณฑม์าตรฐานเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังนี้ 

2.1  นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลตามที่ก าหนดไว้
ในแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัย คณะ หรือ หลักสูตร สาขาวิชา 

2.2  ก่อนการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
สมรรถนะด้านดิจิทัล ตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 ส่วนที่ 1 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเคียงกันที่มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการทดสอบ ทั้งนีน้ักศึกษาทีเ่คยได้รับผลการทดสอบวัดทักษะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน  IC3 ส่วน
ที่ 1 การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์  (Living Online) หรือ มีผลคะแนนการทดสอบ
มาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเคียงกันที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับ
มาตรฐานสมรถนะด้านดิจิทัล ก่อนส าเร็จการศึกษา 

2.3  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัล ตามเกณฑ์
มาตรฐาน IC3 ส่วนที่ 1 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเคียงกันก่อนการส าเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

2.4  นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัล ตามเกณฑ์
มาตรฐาน IC3 ส่วนที่ 1 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเคียงกันก่อนการส าเร็จการศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดสอบให้ จะได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรรายบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐานของผลการทดสอบ 
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4.3  ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

การจดัท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มจษ. 

เป้าประสงค์ มจษ. 
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 

มจษ. 
กลยุทธ์ มจษ. 

วัตถุประสงค์ของ
แผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

2. ยกระดับคณุภาพ
บัณฑิตใหเ้ป็นที่
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์
ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะคนไทยท่ี
พึงประสงค์ 4 
ประการ พร้อมรองรับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

3.6 ผลการประเมิน
สมรรถนะของบัณฑติ
โดยสถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต 

5. ผลิตบณัฑิตไดต้าม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ คือ มีทัศนคติที่
ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มัน่คงเข้มแข็ง มี
อาชีพ มีงานท า และมี
ความเป็นพลเมือดี มี
วินัย 

1. ส่งเสรมิการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน 
การพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายได้จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ความหมายของระดับความส าเร็จ 

1. ส่งเสรมิการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการพัฒนาทักษะ
ทางด้านดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา ทุกช้ันปี 
 

ระดับความส าเร็จในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา 

5 1. ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กับการเรียนรู้ 
2. ทุกหลักสูตรมีนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50
สามารถเข้าเรียนแบบทางไกลได้ 
3. ทุกหลักสูตรมีนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50
สามารถสืบค้นข้อมูลและใช้งานเครื่ องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้ 
4. ทุกหลักสูตรมีนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50
สามารถติดตั้งและใช้ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์ ส่ วนตั วทั้ ง โทรศัพท์หรื อแท็บ เล็ ตหรื อ
คอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานส่วนตัว 

5. ทุกหลักสูตรมีนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร แบ่งปัน
เอกสารและข้อคิดเห็นได้ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุน การ
พัฒนาสมรรถนะทักษะ
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
 

ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะทักษะดจิิทัล
ส าหรับนักศึกษา 

5 1. ทุกคณะมีการจัดท าแผนพัฒนาด้านดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา 

2. ทุกคณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัล 

3. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาด้านดิจิทัล 

4. ทุกคณะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม
พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 
5. ทุกคณะมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดของแผน ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
เป้าหมาย ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ระดับ 5 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมายของตัวชี้วัด
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) 
- ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจ าปีการศึกษา 2563  

เชิงปริมาณ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัลมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564) 
เชิงคุณภาพ 
-  ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563  

 
จ านวน 1 ครั้ง 

 
 
 

- เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัลมหา
วิทยาลยัราชภัฏจันทร
เกษมประจ าปีการศึกษา 
2563 (ปีงบประมาณพ.ศ. 
2564) 

มีนาคม 2564 
ถึงมิถุนายน 

2564 

- ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 

โครงการสนับสนุนช่องทางออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
- โครงการสนับสนุนค่าบริการ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  เ พื่ อ ร อ ง รั บ
สถานการณ์ การระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า  

เชิงปริมาณ 
- จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการระดับดีมาก 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

- จัดหาการเติมบริการ
อิ น เทอร์ เ น็ ตส า ห รั บ
โทรศัพท์มื อถือ ให้แก่
นักศึกษา 

มกราคม 2564 
ถึงกรกฎาคม 

2564 

2,621,287 
 
 

 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดของแผน ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
เป้าหมาย ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ระดับ 5 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมายของตัวชี้วัด
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัลส าหรับนักศกึษา 
-  จั ดหา ชุดข้อสอบมาตรฐาน
ส าหรับการทดสอบมาตรฐาน
ความรู้ด้านดิจิทัล 
-  การจัดอบรมให้ความรู้ด้ าน
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
- จัดทดสอบมาตรฐานความรู้ด้าน
ดิจิทัล 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนชุดข้อสอบมาตรฐานส าหรับการทดสอบ
มาตรฐานความรูด้้านดิจิทลั 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 

 
2000 ชุด 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

- เพื่อจัดหาชุดข้อสอบ
มาตรฐานส าหรับการ
ทดสอบมาตรฐานความรู้
ด้านดิจิทัล 
- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
ด้ า น ดิ จิ ทั ล ส า ห รั บ
นักศึกษา 
- เพื่อทดสอบมาตรฐาน
ความรู้ด้านดิจิทัล 

มีนาคม 2564 
ถึงเมษายน 

2564 

795,000 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ส่วนที ่5 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม สู่การปฏิบัติ จะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่จะมุ่งมั่น
ด าเนินงานแผนงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยการ
ด าเนินงานโครงการส าคัญต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆตลอดจนการสร้างความมีส่วนร่วมและการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากตัวแทนคณะ
และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดแนวทางที่
ส าคัญในการน าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานแผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ดิจิทัลประจ าปี พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลักที่จะ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้
บรรลุเป้าประสงค์หลัก 
 2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นกรอบในการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 3. ผู้บริหารด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนงาน/
โครงการ อย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลด้านการจัดท าแผนและประเมินผล เพ่ือสร้างกลไก
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดท าและประเมินผลแผน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ปี 1 นักศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้แบบทางไกล 
ร้อยละ 50 - การบูรณาการการเรียนแบบผสมผสาน ทั้ง

แบบในที่ตั้ง และแบบออนไลน์ ส าหรับการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร ในภาคเรียนที่  
2/2563 และภาคเรียนท่ี 3/2563 
- โครงการสนับสนุนช่องทางออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า 

ปี 2 นักศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับการเรียนรู้ เพื่อท างานที่
ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การน าเสนองานด้วยโปรแกรม
สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารด้วยไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ 50 - การจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานผล
การเรียนรู้  ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการมอบหมาย
งาน 
- โครงการสนับสนุนช่องทางออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า 

ปี 3 นักศึกษาสามารถติดตั้งและใช้ซอฟท์แวร์ แอป
พลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนตัวทั้งโทรศัพท์หรือ
แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการ
รวบรวมและจัดระเบียบบันทึกข้อมูลในการใช้
งานส่วนตน 

ร้อยละ 50 - การจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานผล
การเรียนรู้  ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวม
และจัดระเบียบการท างานของตนเอง 
- โครงการสนับสนุนช่องทางออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า 

ปี 4 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้
เพื่อการสนทนาและท างานร่วมกับผู้อื่นแบบ
ออนไลน์  การสัมมนาผ่านเครื่องมือและ
ช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายรวมถึงการ
แบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น การประชุม
ทางไกล 

ร้อยละ 50 - โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้ด้าน
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
- โครงการสนับสนุนช่องทางออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า 
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แผนภาพระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เกี่ยวกบัสมรรถนะดิจิทัล พ.ศ.2552 

การพัฒนานักศกึษาด้านดจิิทัลรายชั้นป ี

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดจิิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

แบบทางไกล 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการเรียนรู ้

เพื่อท างานที่ได้รับมอบหมาย 

นักศึกษาชั้นปีที ่3 
สามารถติดต้ังและใช้ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนตัว เพื่อ

รวบรวมและจัดระเบียบการบันทึกข้อมลูของตนเอง 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพือ่การสนทนาและท างานรว่มกับ

ผู้อื่นแบบออนไลน ์

 

ทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 

ส าเร็จการศึกษา 

สิ่งสนับสนุนนักศึกษาด้านดิจิทัล 

รายการสิ่งสนับสนุน 
- การออกแบบการเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
- โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้ด้าน
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
- โครงการสนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เนต
เพื่อรองรับสถาณการณ์ การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 

สอบผ่าน 

สอบไม่ผ่าน 

รับใบประกาศรับรองผลตามฐานที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
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5.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
 2. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา
ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
 3. เพ่ือก ากับและติดตามผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทาง
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 
 

5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

 1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
 3. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นรายไตรมาส 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผน 
 5. รายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการ และมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
5.4 การติดตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                            
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ตามช่วงเวลา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้ด้าน
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

            

2 . โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ค่ า บ ริ ก า ร
อินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับสถานการณ์ การ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ภาคผนวก ข. 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมิน 

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 

2563 สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายได้ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
หน่วยนับ ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด าเนินตามนโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี โดยใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีมาเป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดย ก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด ท าให้เกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกของการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

 

ข้อมูลที่ติดตาม  จ านวนหลักสูตร/รายวิชาที่บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
เกณฑ์การประเมิน  
 1. ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนรู้ 

2. ทุกหลักสูตรมีนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถเข้าเรียนแบบทางไกลได้ 
3. ทุกหลักสูตรมีนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถสืบค้นข้อมูลและใช้งานเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้ 
4. ทุกหลักสูตรมีนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถติดตั้งและใช้ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชันบน

อุปกรณ์ส่วนตัวทั้งโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ เพ่ือบันทึกข้อมูลการใช้งานส่วนตัว 
5. ทุกหลักสูตรมีนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร แบ่งปัน

เอกสารและข้อคิดเห็นได ้
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เกณฑ์การประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาทักษะทางดา้นดจิิทัลส าหรับ
นักศึกษา 

มีการ
ด าเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 5800 ต่อ 1700 
นายณัฐพล ธนเชวงสกุล เบอร์โทรศัพท ์0 2942 5800 ต่อ 1702 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
นายกฤษฎา พูลยรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 5800 ต่อ 2921 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
หน่วยนับ ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  

มาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็น
ความสามารถด้านดิจิทัลของบัณฑิตเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้ และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่ อเนื่อง ดังนั้น
การยกระดับมาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผน การจัดท าโครงการ
หรือกิจกรรม จัดหาสิ่งสนับสนุน ตลอดจนการได้รับการส่งเสริมจากระดับคณะ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่
นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ข้อมูลที่ติดตาม  ผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล 
เกณฑ์การประเมิน  

1. ทุกคณะมีการจัดท าแผนพัฒนาด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
2. ทุกคณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
3. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล 
4. ทุกคณะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
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5. ทุกคณะมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาทักษะทางดา้นดจิิทัลส าหรับ
นักศึกษา 

มีการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 1  

มีการ
ด าเนินงาน 
ข้อ 1 - 2 

มีการ
ด าเนินงาน 
ข้อ 1 - 3 

มีการ
ด าเนินงาน 
ข้อ 1 - 4  

มีการ
ด าเนินงาน 
ครบ 5 ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 5800 ต่อ 1700 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจตุรัส เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 5800 ต่อ 1703 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
นายสังสรรค์  แก้วหน่อ เบอร์โทรศัพท์ 2917 
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ภาคผนวก ค. 
ผลการด าเนินงานตาม 

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

วัตถุประสงคท์ี่ 1 ส่งเสริมการเตรยีมความพร้อมเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษา 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 5 

วัตถุประสงคท์ี่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจทิัลส าหรับนักศึกษา 
ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 5 
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ตารางที่ 2  ผลการด าเนินงานตามโครงการจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของแผน 

 

วัตถุประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา    
ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
เป้าหมาย ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ระดับ 5 
ผลการด าเนินงาน  ระดับ 5    บรรลุ       ไม่บรรลุ 
 

โครงการ 
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
บรรลุ   
 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ) 

1 .  โครงการสนับสนุนค่ าบริการ
อินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับสถานการณ์ 
การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 

 
 

1. จัดหาการเติมบริการอินเทอร์เน็ต
ส าหรับโทรศัพท์มือถือให้แก่นักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาที่ ได้รับการ
สนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาทั้งหมด 
- ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุน 
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วัตถุประสงค์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา    
ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
เป้าหมาย ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ระดับ 5 
ผลการด าเนินงาน  ระดับ 5    บรรลุ       ไม่บรรลุ 
 

โครงการ 
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ) 

2. โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้
ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

 
 

-  เพื่ อจัดหาชุดข้อสอบมาตรฐาน
ส าหรับการทดสอบมาตรฐานความรู้
ด้านดิจิทัล 
- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษา 
- เพื่อทดสอบมาตรฐานความรู้ด้าน
ดิจิทัล 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนชุดข้อสอบ มาตรฐาน
ส าหรับการทดสอบ มาตรฐาน
ความรู้ด้านดิจิทัลจ านวน 2000 
ชุด 
- จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
เชิงคุณภาพ 
- จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อย
กว่ า ร้ อยละ  50 ของจ านวน
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
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ภาคผนวก ง. 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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