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[ก] แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

คํานํา 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ และตัวบงชี้ ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.

2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2564 

  แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับ

นี้ ประกอบดวย บทนํา แผนปฏิบัติงาน และการติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินงานไดอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและการดําเนินเงินท่ีไดกําหนดตัวชี้วัดไว 

 

 

 

 ( ผูชวยศาสตราจารยเกียรติพงษ  ยอดเยี่ยมแกร ) 

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

[ข] แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สารบัญ 

 หนา 

คํานํา [ก] 

สารบัญ [ข] 

บทสรุปผูบริหาร [ค] 

สวนท่ี 1 บทนํา  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 วัตถุประสงค 1 

 1.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2564 2 

 1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 5 

สวนท่ี 2  แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2.1 ขอมูลเชิงยุทธศาสตร 6 

 2.2 ประวัติความเปนมา 12 

 2.3 ทําเนียบผูบริหาร  18 

 2.4 ท่ีตั้ง และแผนท่ีในมหาวิทยาลัย 18 

 2.5 โครงสรางองคกร  19 

 2.6 โครงสรางการบริหารงาน 19 

สวนท่ี 3  ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

 3.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 20 

 3.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ) 22 

 3.3 แผนระดับท่ี 3 27 

สวนท่ี 4  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2564  

 4.1 สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป 47 

 4.2 สรุปงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

     ของสํานักวิทยบริการฯและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4.3 สรุปจํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

     มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
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 4.4 สรุปโครงการและงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร 51 

 4.5 สรุปงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส 52 

 

 



 
 

[ข] แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 หนา 

สวนท่ี 5  การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัต ิ  

 5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 53 

 5.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 53 

 5.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 53 

 5.4 ข้ันตอนวิธีการรายงานผล 53 

ภาคผนวก  

 ก. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 55 

 ข. คําอธิบายตัวชี้วัด 58 

 

  



 

 

[ค] แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

บทสรุปผูบริหาร 

 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดบั ตามนัยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.

2560 ประกอบดวย แผนระดับท่ี1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนระดับท่ี 2 

(เฉพาะท่ีเก่ียวของ) ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ

ม่ันคงแหงชาติ แผนระดับท่ี 3 ไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 

ป (พ.ศ.2561 – 2580) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 

2579) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สรุปตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ จําแนกเปน 

งบแผนดิน จํานวน 195,000 บาท รวม 1 โครงการ 

งบรายได จํานวน 45,460 บาท รวม 1 โครงการ 

งบแผนดิน (ยุทธศาสตรราชภัฏ) จํานวน 230,000 บาท รวม 1 โครงการ  

รวมงบประมาณท้ังหมดจํานวน 470,860 บาท รวม 3 โครงการ 

2. ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะรอบดาน และการบริการแบบมืออาชีพ จําแนกเปน 

งบแผนดิน (ยุทธศาสตรราชภัฏ) จํานวน 393,600 บาท รวม 2 โครงการ 

รวมงบประมาณท้ังหมดจํานวน 393,600 บาท รวม 2 โครงการ 

3. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกเปน 

งบแผนดิน จํานวน 33,920,700 บาท รวม 1 โครงการ 

งบรายได จํานวน 316,040 บาท รวม 1 โครงการ 

งบแผนดิน (ยุทธศาสตรราชภัฏ) จํานวน 1,600,000 บาท รวม 3 โครงการ 

รวมงบประมาณท้ังหมดจํานวน 35,836,740 บาท รวม 5 โครงการ 

รวมงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับจํานวน 36,701,200 บาท 

รวม 10 โครงการ 

 



 
1 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

สวนที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดต้ังข้ึนตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

และกฎกระทรวง เรื่องจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 

โดยมีภารกิจหลัก คือเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเอง เปนหนวยงานท่ีใหบริการการจัดหาหนังสือ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณสําหรับใชในการบริหารทรัพยากรการเรียนรู ท่ีอยูภายใตหองสมุด และมีหนาท่ีดูแล

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีงานศูนยภาษาท่ีใหบริการอบรมภาษาตางประเทศแก

นักศึกษาตลอดจนเปนหนวยงานสนับสนุน อํานวยความสะดวกแกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยแบงออกเปน 5 งาน 

คือ สํานักงานผูอํานวยการ งานเทคโนโลยีการศึกษา งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานศูนยภาษา 

 จากภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขางตน จึงตองมีการกําหนดกรอบ 

ทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบ 

ดวยนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายอธิการบดี (รองศาสตราจารยสุมาลี ไชยศุภรากุล) และแผนกลยุทธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) ประกอบกับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา ภายในหนวยงานสนับสนุน องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหาร

จัดการของหนวยงาน ตามเกณฑมาตรฐานขอท่ี 1กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ี

สอดคลองกับบริบทของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ.2564 เพ่ือใหสอดคลองกับ ความเปนมา และความสําคัญ ขางตนโดยมุงเนนกระบวนการ มีสวน

รวมของบุคลากรทุกระดับ ผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย อยางมี

ประสิทธิภาพ และเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

1.2 วัตถุประสงค  

1) เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคลอง

กับนโยบาย และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

2) เ พ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และนําไปสูการปฏิบัติให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3) เพ่ือเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 



 
2 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

1.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2564  

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ซ่ึงมีผูชวยศาสตราจารยเกียรติพงษ  ยอดเยี่ยมแกร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมเปนกรรมการ โดยมีกระบวนการสําคัญดังนี้ 

 

  

ภาพ 1.1 การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2564 วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2564  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภาพ 1.2 Flow chart กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการฯ 

ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สํานักวิทยบริการฯ 

จัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สํานักวิทยบริการฯ (ฉบับราง 1) 

 

รวมรวมผลการดําเนินงานของปที่ผานมา

และขอมูลที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ เพื่อประกอบการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการฯ  

เสนอคณะกรรมการบริหารสํานกัฯ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 

วันที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ปรับแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ (ฉบับราง 2) ปรับแกไข 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองดานนโยบายและแผนใน

คราว ประชุมครั้งที่ 5(12)/2563  

วันที ่9 ธันวาคม พ.ศ.2563 

เห็นชอบ 

ปรับแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ (ฉบับราง 3) 

 

เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

ปรับแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

เผยแพรแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม (ฉบับสมบูรณ) 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ปรับแกไข 

ปรับแกไข 



 
4 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

 จากแผนภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียด

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2. รวบรวมผลการดําเนินงานของปท่ีผานมาและขอมูลที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 

เพ่ือประกอบการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 3. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการบริหารสํานัก

วิทยบริการฯ เพ่ือรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา ความสอดคลอง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน   

พันธกิจ และนโยบายมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 

 4. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ฉบับราง 1) 

 5. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ฉบับราง 1) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2563 

วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณา 

 6. ปรับแกไขขอมูลตามท่ีคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับราง 2) 

 7. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน เพ่ือพิจารณา 

 8. ปรับแกไขขอมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผนเสนอแนะ

ในคราวประชุมครั้งท่ี 5(12)/2563 วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 

 9. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ฉบับราง 3) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุม

ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 26 มกราคม 2564 เพ่ือพิจารณา 

 10. ปรับแกไขขอมูลตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เสนอแนะ  

 11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับสมบูรณ) ท่ีผานความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แลวไปยังทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 



 
5 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ 

2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ โดยสามารถนําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดังกลาวมาเปน 

ขอมูลสําคัญในการ พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอไปได 



 
6 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

สวนที่ 2 

ขอมูลทั่วไป 

 

2.1 ขอมูลเชิงยุทธศาสตร  

ปรัชญา (Philosophy) 

  “ศูนยกลางการเรียนรู สูเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สารสนเทศกวางไกล รวมใจใหบริการ” 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เปนเลิศดานการบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดหา ผลิต เผยแพร และบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การพัฒนาเครือขายความรวมมือทรัพยากรสารสนเทศในระดับชาติ 

     3. การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศใหเปนไปตามทิศทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

4. เปนแหลงอบรมพหุภาษา และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกนักศึกษา บุคลากร 

และบุคคลท่ัวไป 

  5. ใหบริการดวยบุคลิกภาพ และจิตบริการท่ีดี 

เอกลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  “บริการดวยใจ รูใชเทคโนโลยี” 

นโยบายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ และเพื่อการตัดสินใจใหตรงตามความตองการ

ของผูใชงาน  

4. การบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



 
7 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

รายละเอียดยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ แผนงาน และคาเปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงค มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพียงพอและตรงกับความตองการของผูใชบริการ

บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร

จัดการ 

1.2 ความสอดคลองของแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ กับแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะรอบดาน และการบริการแบบมืออาชีพ 

เปาประสงค บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมรรถนะในการทํางาน 

ยึดม่ันคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตน มีการบรกิารท่ีประทับใจ 

ตัวช้ีวัด 

2.1 รอยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะหลากหลาย 

2.2 บุคลากรมีจิตอาสาไดรับการยกยองคุณธรรมจริยธรรม 

2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาเครือขายความรวมมือดานสารสนเทศกับหนวยงานภายใน และภายนอก 

เปาประสงค มีเครือขายความรวมมือภายใน และภายนอก ใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันได 

ตัวช้ีวัด 

3.1 จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางสํานักวิทยบริการฯ กับหนวยงานภายในหรือภายนอก 

3.2 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีใชรวมกันในเครือขายความรวมมือ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

เปาประสงค เปนแหลงเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยท่ี

สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

ตัวช้ีวัด 

4.1 รอยละผูใชบริการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและการวิจัย ตอจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

4.2 รอยละนักศึกษาและบคุลากรท่ีเขารับการอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4.4 รอยละนักศึกษาท่ีเขารับการอบรมภาษาตางประเทศ 

 



 
8 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงค มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพียงพอและตรงกับความตองการของผูใชบริการ 

บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ แนวทาง/กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผูบริหาร “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร” 

- พัฒนาระบบเครือขายใหมีความทันสมัยรองรับ

กับเทคโนโลยีในปจจุบัน 

- พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารเพ่ือ          

การตัดสินใจ และการประกันคุณภาพ 

- ฝกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีความรูดาน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. ปรับปรุ งแผน พัฒนาสารสน เทศให มี ค ว าม

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

- ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรด านเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ. 2562 - 2565 

ตัวช้ีวัด / ความคาดหมาย 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 ความสอดคลองของแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ กับแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะหลากหลาย และการบริการแบบมืออาชีพ 

เปาประสงค บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมรรถนะในการทํางาน ยึดม่ัน

คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตน มีการบริการท่ีประทับใจ 

กลยุทธ แนวทาง/กิจกรรม 

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให เปนคนคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ สรางผลงานในการทํางาน การ

บริการท่ีดีใหกับองคกร 

- สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสสรางผลงาน เพ่ือ

พัฒนางาน 

- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหกับบุคลากร

ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน 

- จัดกิจกรรมสัมมนา และเปดโอกาสใหบุคลากร

แสดงความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนางาน  

- สง เสริมการพัฒนาบุคลากรสํ านักฯ ให มี

สมรรถนะทางการทํางานเพ่ิมข้ึน 

2. ปลูกฝงใหบุคลากรมีความตระหนักถึงคุณธรรม 

จริยธรรมในการครองตนครองงาน 

- จัดกิจกรรมครองตนครองงานเพ่ือปลูกฝง

คานิยมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

- สงเสริมและสรางแรงจูงใจในการดําเนินงาน 

3. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการใหผูรับบริการ

เกิดความประทับใจ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

- สรางภาพลักษณใหมของการบริการ 

ตัวช้ีวัด / ความคาดหมาย 

2.1 รอยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะหลากหลาย 

2.2 บุคลากรมีจิตอาสาไดรับการยกยองคุณธรรมจริยธรรม 

2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
10 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาเครือขายความรวมมือดานสารสนเทศกับหนวยงานภายใน และภายนอก 

เปาประสงค มีเครือขายความรวมมือภายใน และภายนอก ใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันได 

 กลยุทธ แนวทาง/กิจกรรม 

1. แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน และหนวยงานภายใน    

- การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมบน

ระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

(WUNCA)  

- สัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

- ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําความ

รวมมือกับหนวยงานตางๆ  

- ขอความรวมมือสนับสนุนการใชทรัพยากรบุคคล

รวมกัน 

2. การแบงปนทรัพยากรสารสนเทศ - จัดทําฐานขอ มูลงานวิจั ย  และวิทยานิพนธ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- สงขอมูลรายการบรรณานุกรมหนังสือ เขารวม

เครือขายสหบรรณานุกรม 

- ส งขอ มูลการวิจัยและวิทยานิพนธ  เข าร วม

ฐานขอมูล TDC 

- เครือขายฐานขอมูล EDS (EBSCO DISCOVERY 

SERVICE) , GALE  

- ใหบริการยืม Tablet เพ่ือการประชุม 

- การยืมทรัพยากรระหวางหองสมุด ILL 

ตัวช้ีวัด / ความคาดหวัง 

3.1 จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางสํานักวิทยบริการฯ กับหนวยงานภายในหรือภายนอก 

3.2 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีใชรวมกันในเครือขายความรวมมือ 

 

       

 

 



 
11 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

เปาประสงค เปนแหลงเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

กลยุทธ แนวทาง/กิจกรรม 

1. สงเสริม สนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา และการวิจัย 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ใหกับนักศึกษา 

และบคุลากร 

- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสํานักวิทยบริการฯ สําหรับ

นักศึกษาใหม 

- แนะนําระบบสืบคนสารสนเทศ และระบบยืม

คืนหองสมุดอัจฉริยะ 

- ประชาสัมพันธเชิญชวนเขาใชบริการหองสมุด

อัจฉริยะ 

2. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริม

การเรียนรูและการวิจยัของบุคลากรและนักศึกษา 

- จัดโครงการอบรมทักษะ IT ใหแกนักศึกษา 

บุคลากร 

3. จัดหา และพัฒนา ทรัพยากรใหเอ้ืออํานวยตอการ

พัฒนาองคความรู และการวิจัย 

- จัดหา และพัฒนา ทรัพยากรใหเอ้ืออํานวยตอ

การพัฒนาองคความรู และการวิจัย 

- ปรับปรุงภูมิทัศนใหเอ้ือตอการเรียนรู  

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู

ดวยตนเอง 

4. สงเสริมพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ - จัดฝกอบรม ภาษาตางประเทศ  

- วัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

 

ตัวช้ีวัด/ความคาดหมาย 

4.1 รอยละผูใชบริการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและการวิจัย ตอจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

4.2 จํานวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารับการอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4.5 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับการอบรมภาษาตางประเทศ 
 

           



 
12 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

2.2 ประวัติความเปนมา 

หอสมุดวิทยาลัยครูจันทรเกษม ซ่ึงเดิมตั้งอยูท่ีอาคาร 1 ชั้นลางมีขนาด 1 หองเรียน บรรณารักษประจํา

หอสมุดคือ อาจารยไขมุก มิลินทะเลข และมีผูชวยบรรณารักษ 1 ทาน  

เม่ือ พ.ศ. 2511 มีผูใชบริการหองสมุดมากข้ึน จึงยายหองสมุดไปบริเวณชั้นลางของอาคาร 2 (อาคาร

ศึกษาศาสตรปจจุบัน) ซ่ึงมีเนื้อท่ีกวางขวางและบรรจุผูใชบริการไดมากข้ึน  

ป พ.ศ. 2518 ไดงบประมาณจากกรมฝกหัดครู สรางอาคารหอสมุดเปนอาคารเอกเทศ 2 ชั้นพ้ืนท่ีใชสอย 

1,162 ตารางเมตร มีท่ีนั่งอานหนังสือประมาณ 300 ท่ีนั่ง และเปดใหบริการแกนักศึกษา ครู อาจารย โดยมีอาจารย 

บรรณารักษบริหารงานรวม 7 คน 

ป พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 93 ตอนที่ 82 

วันท่ี 8 มิถุนายน 2519 เรื่อง การแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ใหแผนกหอสมุด 

สังกัดในสํานกังานอธิการบดี  

ป พ.ศ. 2525 ไดเปลี่ยนชื่อ เปน หอสมุดมานิจชุมสาย โดยถือเอานามของ ม.ล.มานิจ ชุมสาย 

ผูเปนอาจารยใหญคนแรกของโรงเรียนฝกหัดคร ู 

ป พ.ศ. 2530 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 104 ตอนท่ี 73 

วันท่ี 17 เมษายน 2530 เรื่อง การแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ปรับเปลี่ยนให 

แผนก “หอสมุด” เปน “ฝายหอสมุด” สังกัดสํานกัสงเสริมวิชาการ  

ป พ.ศ. 2541 ไดรับจัดสรรงบประมาณพรอมรูปแบบอาคาร จากสภาสถาบันราชภัฏ เปนอาคาร 8 ชั้น 

มีพ้ืนท่ีใชสอย ประมาณ 4,800 ตารางเมตร 

ป พ.ศ. 2542 หอสมุด เปลี่ยนเปน “สํานักวิทยบริการ” และขนยายมาใชพ้ืนท่ีบริการท่ีอาคาร 8 ชั้น  

ป พ.ศ. 2544 สถาบันฯ ไดจัดสรรงบประมาณรายได ปการศึกษา 2544 วงเงิน 7,575,588 บาท เปน

คาปรับแตงภายในอาคารใหมีสภาพสอดคลองกับการใชงานใหดูดีและทันสมัย ทั้งนี้มีการดําเนินการ

เปน 2 ข้ันตอน คือ จัดจางออกแบบ และจัดจางปรับปรุงตกแตง ในชวงระหวางการปรับตกแตงภายในอาคาร 

ตองขนยายสวนทํางานท้ังหมดและสวนบริการบางสวนกลับมาท่ีอาคารมานิจ ชุมสาย การปรับแตงภายใน

อาคารแลวเสร็จ เม่ือ กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 จึงไดยายกลับมาท่ี อาคาร 8 ชั้น  

ป พ.ศ. 2546 ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายได เพ่ิมเติม จํานวน 3,722,027 บาท ใหจัดหาครุภัณฑ

ประกอบอาคารในสวนท่ีขาด การจัดหาครุภัณฑจากงบประมาณจํานวนนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2547 สํานักวิทยบริการไดมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาและลักษณะการดําเนินงานของ

หองสมุดตามแนวคิดใหมท่ีใหบริการสื่อสารสนเทศหลากประเภท ท้ังระบบออฟไลนและออนไลน รวมท้ังมี

ความสวยงามทันสมัยโดยมีสวนทําการดังนี้ 

 

 

 

 



 
13 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

รายละเอียดการบริการแตละช้ัน 

ชั้น 1 
มุมความรูตลาดทุน (Set Corner), บริการสอบถาม, บริการฝากของ, บริการหองอานหนังสือพิมพ 

วารสาร และจัดแสดงนิทรรศการ, บริการถายสําเนา, หองอาเซียนศึกษา 

ชั้น 2 
หนังสืออางอิง, วารสารลวงเวลา, หองคนควาเฉพาะบุคคล, งานซอมบํารุงสิ่งพิมพ, งานเทคนิค

สิ่งพิมพ, วารสารเย็บเลม, บริการตอบคําถามชวยการคนควา 

ชั้น 3 หนังสือท่ัวไป, หองคนควาเฉพาะบุคคล, บริการยืม-คืนหนังสือ, หองหนังสือกฎหมาย 

ชั้น 4 
หนังสือท่ัวไป, บริการตอบคําถามชวยการคนควา, หองคนควาเฉพาะบุคคล, หนังสือวิจัยและ

วิทยานิพนธ 

ชั้น 5 
หนังสือท่ัวไป, หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น, หนังสือภาษาตางประเทศ, งานจัดหาและวิเคราะห

สารสนเทศ, หองเครือขายหลัก 

ชั้น 6 
บริการอินเทอรเน็ต, บริการวีดิทัศน/ซีดี, หองชมวีดิทัศนรายบุคคลและรายกลุม, หองฝกการใช

เสียงและบันทึกเสียง, งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร, หองเซิฟเวอร,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น 7 

สํานักงานผูอํานวยการ, หองหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ, หองประชุมวิทยสภา, หองประชุม

วิทยสมาคม, หองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ, หองรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น 8 งานเทคโนโลยีการศึกษา หองมัลติมีเดีย, หองผลิตสื่อ, หองออกอากาศเคเบิ้ลทีว ี

ป พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 20 ก วันท่ี 8 มีนาคม 2548 เปลี่ยน “สํานักวิทยบริการ” เปน 

“สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยให รวมสวนงานของศูนยคอมพิวเตอรมาไวในสํานักฯ จนถึงปจจุบัน  

ป พ.ศ. 2550 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินในการสรางอาคารหลังใหม เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร หองฝกอบรมฯ หองควบคุมระบบแมขายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือไวใหสําหรับบริการ 

นักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ระหวาง ชั้น 2-6 ของอาคาร 29 

ป พ.ศ.2551 ปรับปรุงภูมิทัศนหองปฏิบัติการอาคาร 29 ชั้น 2-6  

รายการปรับปรุงอาคาร 29 ช้ัน 2-6 

ช้ัน 2 หองรองผูอํานวยการ, หองสํานักงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ, หองประชุมฝาย 

ช้ัน 3 หองศูนยขอมูลมหาวิทยาลัย, หองผูดูแลระบบ, หองซอมบํารุง, หองปฏิบัติการฝกอบรม 66 ท่ีนั่ง 

ช้ัน 4 หองปฏิบัติการฝกอบรม จํานวน 2 หอง ๆ ละ 34 ท่ีนั่ง 

ช้ัน 5 หองบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ จํานวน 4 หอง ๆ ละ 34 ท่ีนั่ง 

ช้ัน 6 ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู 



 
14 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ป พ.ศ.2552 มีการดําเนินการเชาคอมพิวเตอรพรอมครุภัณฑจํานวน 7 รายการ ประกอบดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรชั้นสูง 136 เครื่องยี่หอ Lenovo และเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลท่ัวไป 136 เครื่อง 

พรอมระบบปฏิบัติการจํานวน 272 เครื่อง โตะ-เกาอ้ีคอมพิวเตอร 272 ชุด เครื่องฉายภาพจํานวน 4 เครื่อง 

เครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 15 เครื่อง ระยะเวลา 3 ป 

ป พ.ศ.2553 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการจัดจาง

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) ไดแก ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา ระบบบุคลากร ระบบ

เงินเดือน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบงบประมาณ ระบบจัดซ้ือจัดจาง ระบบพัสดุ ระบบบัญชี ระบบวิจัย 

นอกจากนี้มีการใหบริการแจงขาวสารของมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาและบุคลากรผานระบบ Smart 

Education SIM และจัดหาระบบเครื่องแมขายรองรับการทํางาน  

ป พ.ศ.2554 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (EIS) สําหรับผูบริหาร 1 งาน  

ป พ.ศ.2555 มีการเชาบริการวงจรสื่อสารอินเตอรเน็ตความเร็วสูง โดยมีความเร็วในประเทศไมต่ํากวา 

60 Mbps. และตางประเทศไมตํ่ากวา 10 Mbps. ทําการจัดหาและติดตั้งระบบเมลเซิรฟเวอรดวยซอฟตแวร 

Microsoft Exchange เพ่ือทดแทนระบบเดิมท่ีใชงานมานานกวา 8 ป ซ่ึงมีปญหาดานไวรัส ปญหาสแปม 

ปญหาความจุนอย และปญหาการจัดการผูใชงาน 

ป พ.ศ.2557 งานวิทยบริการไดเปลี่ยนโปรแกรมหองสมุดจาก Magic Library เปนโปรแกรม WALAI 

AutoLib, ปรับปรุงหองหนังสือพิมพเปนหองอาเซียนศึกษา, จัดทําจดหมายเหตุของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยไดโอนหนวยงานศูนยภาษาเขาเปนสวนหนึ่งของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษาจัดหาอุปกรณสลับสัญญาณวีดิทัศนดิจิตอลจํานวน 1 ชุด  

ป พ.ศ. 2558 ศูนยภาษาไดรับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษาชั้นสูง 

จํานวน 4 หอง 120 ท่ีนั่ง, งานวิทยบริการไดเพ่ิมโมดูลสําหรับหองสมุดอัตโนมัติ จํานวน 2 โมดูล คือ ระบบ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module) และระบบสิ่งพิมพตอเนื่อง (Serial Module), งาน

เทคโนโลยี-สารสนเทศจัดหาเครื่อง IP Phone จํานวน 100 เครื่อง, งานเทคโนโลยีการศึกษาจัดหาอุปกรณ

สลับญญาณวีดิทัศนดิจิตอลเพ่ิมอีก จํานวน 1 ชุด 

ป พ.ศ.2559 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. พัฒนาศูนยขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)  

2. จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Information 

System)  

3. จัดเชาคอมพิวเตอรพรอมครุภัณฑ จํานวน 9 รายการ ระยะเวลา 4 ป  

4. จัดหาหองพัฒนาสื่อการสอนสําหรับอาจารย Smart Class room รวมกับคณะวิทยาศาสตร 

พรอมจัดอบรมใหอาจารยผูสอน ดําเนินตามโครงการฝกอบรมทักษะคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาและจัด

อบรม ICT บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยางตอเนื่อง ปรับปรุงเพ่ิมจํานวนเครื่อง IP Phone 

อีกจํานวน 150 เครื่อง และใชงานจริงตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2559 เปนตนไป  



 
15 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

5. พัฒนาระบบสงแผนการใชจายงบประมาณประจําปดวยระบบออนไลน “e-Budgeting” เริ่ม

ใชปงบประมาณ 2560  

ป พ.ศ.2560 พัฒนาระบบสงแผนการใชจายงบประมาณประจําปดวยระบบออนไลน “e-Budgeting” 

จางปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา 4 หอง, พัฒนาสื่อเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 90 ตอน, จาง

ปรับปรุงซอมแซมหองอาเซียนศึกษา 1 งาน, ปรับปรุงเพ่ิมจํานวนเครื่อง IP Phone อีกจํานวน 100 เครื่อง 

ป พ.ศ.2560 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ (Data Center) มี

การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดาน IT โดยเฉพาะศูนยขอมูลกลางในระยะท่ี 3 เพ่ือสรางรากฐานขยายศักยภาพ

ดานระบบสารสนเทศไดแก การปรับปรุงระบบ MIS จากแบบเดิมท่ีทํางานลักษณะ Application มาเปนระบบ 

Webbase ท่ีชวยใหทํางานไดงายข้ึน มีการปรับปรุงโครงสรางของระบบเดิมใหสอดคลองกับวิธีการทํางาน

สมัยใหม พัฒนาระบบบริหาร จัดหาชุดเครื่องมือพัฒนาและวัดระดับทักษะมาตรฐานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IC3) พัฒนาระบบสงแผนการใชจายงบประมาณประจาํปดวยระบบออนไลน “e-Budgeting” และ

จัดหาเพ่ิมเครื่อง IP Phone อีกจํานวน 100 

งานวิทยบริการ ปรับปรุงหองอาเซียนศึกษา จัดทําหอง Study Room เพ่ิมเติม 3 หอง จัดหา

นิทรรศการแบบเคลื่อนท่ี สื่อสารสนเทศของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน ลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 20 แหงอ่ืนๆ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชขอมูลรวมกัน

ไดในเครือขาย และไดปรับสัดสวนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรดานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหสูงข้ึนกวาเดิม 

งานศูนยภาษา ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา 4 หอง, และยายหองปฏิบัติการทางภาษา

จํานวน 60 ท่ีนั่ง จากชั้น 6 ไปท่ีชั้น 4 เพ่ือรองรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ และอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 

พัฒนาสื่อเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 90 ตอน 

งานเทคโนโลยีการศึกษา จัดซ้ืออุปกรณอุปกรณโสตทัศนูปกรณหองเรียน บริการสําหรับหอง

ประชุมและหองเรียน 47 ชุด จัดซ้ือเครื่องอากาศยานไรคนขับ (Drone) สําหรับถายบันทึกภาพมุมสูง 1 ตัว 

ป พ.ศ. 2561 

สํานักงานผูอํานวยการ ไดดําเนินโครงการหองสมุดสีเขียว (Green Library) เพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยรวมกับหนวยงานภายในจัดทํามาตรการรณรงคดานตางๆ เชน การแยก

ขยะ การประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และการจัดทําโครงการ “ARIT ฟตหัวใจบริการ : 

บริการประทับใจ...รวมใสบัตรบุคลากร” โดยบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ รวมกันหอยบัตรประจําตัวเพ่ือ

แสดงตัวตน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบ WIFI i-smart CRU ดวยระบบการลงทะเบยีนเพียงครั้ง

เดียวโดยไมตอง Login ซํ้าจนกวาจะยกเลิกการใชงาน และในปเดียวกันนี้ไดทําการปรับปรุงระบบ MIS ใหเปน

แบบ Web Application เนื่องจากระบบเดิมท่ีเปนลักษณะโปรแกรมแบบ Client ไมสนับสนุนระบบปฏิบัติการ 

Windows 8 อีกตอไป การดําเนินการปนี้จัดเปนการดําเนินการระยะท่ี 1 ประกอบดวยระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงิน จัดซ้ือจัดจาง บัญชี และรายงานสารสนเทศ จัดหาเพ่ิมเติมเครื่อง IP Phone อีกจํานวน 50 เครื่อง 



 
16 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 1 อาคาร 29 ใหเปนหองบริการ Internet ปรับปรุงระบบไฟฟาหอง Data Center เปน Tier 

3 เครื่อง จัดหาคอมพิวเตอร จํานวน 375 ชุด จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตไรสาย จํานวน 295 จุด ชองทางการ

เชื่อมตออินเตอรเน็ต จํานวน 2 เสนทาง โดยมีความเร็ว 200/45 Mbps มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม 

เชน ระบบบริหารงานวิจัย ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 

จัดหาชุดเครื่องมือพัฒนาและวัดระดับทักษะมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) ใหแกนักศึกษาและ

บุคลากร 

งานวิทยบริการ ปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ โดยการนําเทคโนโลยี RFID มาใชแทนระบบ

บารโคด แถบแมเหล็ก ทําการติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบปกนก สําหรับควบคุมการผานเขาออก และนับจํานวน

ผูใชบริการดวยบัตรนักศึกษา จัดหาเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ จัดหาเครื่อง ยืม-คืน หนังสือดวยตนเองหรือ 

Self-Check ประตูระบบตรวจจับการปองกันโจรกรรม และจัดซ้ือครุภัณฑงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

เครื่องอานบารโคด จํานวน 4 เครื่อง โตะวางคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลสารสนเทศ จํานวน 3 ตัว รวมท้ัง จัด

กิจกรรม “Library Tour หรือ เท่ียวทองหองสมุด” เพ่ือแนะนํา การเขาใชบริการระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดวย

เทคโนโลยี RFID และสอนการคนควาและการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยเนนไปท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

งานเทคโนโลยีการศึกษา จัดหาชุดกลองถายทําวีดิทัศนความละเอียดสูงแบบ HD จํานวน 3 ชุด 

พรอมเครื่องเสียงกลางแจงสําหรับบริการงานกิจกรรมของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ชุด จัดซ้ือ

เครื่องอากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) สําหรับถายบันทึกภาพมุมสูงอีก 1 เครื่อง 

งานศูนยภาษา จัดหาชุดปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 128 ชุด ซอฟตแวรภาษา English 

discoveries Expert 1 ระบบ จัดอบรมและติวสอบ TOIEC สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรเพ่ือเตรียมสอบ

เปนขาราชการครู และรวมมือกับ หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปดําเนินการจัดสอบซอฟตแวร Speexx สําหรับ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ทุกคนรวมถึงบุคลากร ละผูบริหารของมหาวิทยาลัยดวย 
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งานสํานักงานอํานวยการ เขารวมเครือขายหองสมุดสีเขียว GREEN ARIT เพ่ือเปนการอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม มีนโยบายให ลด ละ เลิกใชถุงพลาสติก โดยการใหบุคลากร ใชถุงผา ใชแกวน้ําสวนตัว 

มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ GREEN MISSION ภารกิจสีเขียว ซ่ึงมีนักศึกษา บุคลากรเขารวมชม และเขารวม

จัดทํากิจกรรม DIY เรื่อง การทําเครื่องประดับจากกระดาษท่ีเหลือใช 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ (Data Center) มีการปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐานดาน IT โดยเฉพาะศูนยขอมูลกลางในระยะท่ี 4 เพ่ือสรางรากฐานขยายศักยภาพดานระบบ

สารสนเทศไดแก การปรับปรุงระบบ MIS ระยะท่ี 2 ไดแกระบบบริการการศึกษา ระบบรับสมัครนักศึกษา และ

ระบบรายงานสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ปรับปรุง iAM CRU Apps เพ่ือใหสามารถใชในการเรียนการสอนได 

จัดซ้ือซอฟแวรระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน 1 ระบบ จัดซ้ือซอฟแวรระบบบริหารงานวิจัย 1 ระบบ 

จัดหาซอฟแวรระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 1 ระบบ ในสวนของสํานักงาน ทําการพัฒนาระบบเครือขายไร

สาย i-smart CRU ระยะท่ี 2 ซ่ึงทําใหมีจํานวนจุดบริการกวา 200 จุดท่ัวมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการการ

ออกเอกสารคํารองผานตูบริการอัตโนมัติ EDU ATM สามารถใหบริการไดท้ังในและนอกเวลาทําการ เปดการ
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ใชบริการ e-Banking ผานธนาคารกรุงไทยเพ่ือรับชําระเงินดวยระบบ i-Banking ทําการปรับปรุงและติดตั้ง

ระบบกลองวงจรปดชนิด Network Camera ในมหาวิทยาลัยรวม 60 จุด ขยายการบริการระบบโทรศัพท

ดิจิทัลไปยังอาคารใหม 2 อาคารคือ หอประชุมใหญ และอาคารเอนกประสงค 12 ชั้น 

งานวิทยบริการ ขยายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ิมเปน 32 แหงจากเดิม 20 แหง 

ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชขอมูลรวมกันไดในเครือขายเพ่ิมมาก

ข้ึน จัดทําหอง Study Room เพ่ิมเติม อีก 3 หอง รวมเปน 10 หอง และเพ่ิมอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับผูใชบริการ เชน อุปกรณตอพวง USB กระดานไวทบอรด ในหอง Study Room 

งานเทคโนโลยกีารศึกษา จัดหาชุดครุภัณฑกลองวงจรปดแบบเครือขายเพ่ือความปลอดภัย 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงซอฟตแวรระบบ MIS ระยะท่ี 3 ในสวนของระบบการเงิน

นักศึกษาระบบกองทุน ระบบสําเร็จการศึกษาและการจัดการสํานักงาน  ปรับปรุงระบบเครือขายหอง

บริการ Internet จําวน 2 หอง มีการเพ่ิมจุด WiFi อาคารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 100 จุด และ

เครื่องใหบริการอัตโนมัติ (ตู EDU) โดยใหบริการ คํารองขอทําบัตรนักศึกษาใหม คํารองขอพักการเรียน คํารอง

ขอเปดหมูเรียนพิเศษ ใบรายงานผลการศึกษา หนังสือรับสภาพนักศึกษา หนังสือรับรองภาคเรียนสุดทาย คํา

รองขอเพ่ิมถอนรายวิชา ฯลฯ 

งานวิทยบริการ จัดทําหองรับชมสื่อแบบกลุมเล็กเพ่ิมจํานวน 1 หอง,ปรับปรุงหองคาราโอเกะ 2 

หอง ปรับปรุงโถงบริการและเคาเตอรบริการชั้น 6 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ

ทันสมัยสวยงาม จัดทําหอง Study Room เพ่ิมเติม อีก 3 หอง รวมเปน 13 หอง จัดหาอุปกรณชารจไฟ(ปลั๊ก

พวง, เพาเวอรแบงค, พอรตชารจไฟ USB 6 ชอง, แบตเตอรี่สํารอง) และติดตั้งสถานีชารจไฟ 6 จุด เพ่ือ

ใหบริการนักศึกษา 
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2.3 ทําเนียบผูบริหาร 

พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

2511 - 2518 อาจารยไขมุกข มิลินทะเลข บรรณารักษ 

2519 – 2522 อาจารยวนา ชีเพ็งพันธุ หัวหนาแผนกหอสมุด 

2523 - 2526 ผูชวยศาสตราจารยกุลรัสม ภูมิมาศ หัวหนาแผนกหอสมุด 

2527 - 2529 อาจารยเพ็ญจันทร ศิริชุมแสง หัวหนาแผนกหอสมุด 

2530 - 2533 อาจารยสุชีลา เตชาภิวัฒนพันธุ หัวหนาฝายหอสมุด 

2534 - 2536 ผูชวยศาสตราจารยวิลาวัลย ปานทอง หัวหนาฝายหอสมุด 

2537 - 2540 อาจารยสุชีลา เตชาภิวัฒนพันธุ หัวหนาฝายหอสมุด 

2541 - 2543 นายสัตวแพทยปญญา สระดอกบัว หัวหนาฝายหอสมุด 

2544 - 2547 ผูชวยศาสตราจารยสมพร ปาจรียรัตน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

2548 - 2551 ผูชวยศาสตราจารยสุชีลา เตชาภิวัฒนพันธุ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

2552 - 2555 ผูชวยศาสตราจารยจันทรัตน ก่ิงแสง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2556 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยเกียรติพงษ ยอดเยี่ยมแกร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.4 ท่ีตั้ง และแผนท่ีในมหาวิทยาลัย 

อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร 29 ชั้น 2-5 

โทรศัพท 0-2513-6784 , 0-2942-6800 , 0-2942-5800  

ตอ 1700 - 1708, 2922 – 2926  https://arit.chandra.ac.th 

 

จากภาพ 2.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยูท่ี ZONE 1 หมายเลข 1 
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2.5 โครงสรางองคกร 
 

โครงสรางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

2.6 โครงสรางการบริหารงาน 
 

โครงสรางการบริหารงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

 

 

  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานผูอํานวยการ

งานศูนยภาษา
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานเทคโนโลยี
การศึกษา

งานวิทยบริการงานบริหารงานท่ัวไป

ผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการฯ

หัวหนาสํานักงาน

สํานักงานผูอํานวยการ

งานบริหารงาน
ท่ัวไป

งานวิทยบริการ
งานเทคโนโลยี

การศึกษา
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานศูนยภาษา

รองผูอํานวยการ 

ฝายเทคโนโลยีการศึกษา
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สวนที่ 3 

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

3.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

3.1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก) 

เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

  1.1 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว 

1.2 การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  1.3 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 

  1.4 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  2.1 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

  2.2 ชวงวัยแรงงาน 

  2.3 ชวงวัยผูสูงอายุ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม 

3.3 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.4 การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 

และการวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก 

3.5 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

3.6 การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

4.1 การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดลอมรวมท้ังสื่อ 

4.2 การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทางาน และระบบสนับสนุน 

ท่ีเหมาะสมสาหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตางๆ 

5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
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5.1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ 

5.2 การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 

6. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

6.1การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 

7. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

7.1 การสงเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต 

7.2 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกาลงักาย กีฬาและนันทนาการ 

7.3 การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ 

7.4 การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต

ของอุตสาหกรรมกีฬา 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือให 

การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

ทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัดกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น 

ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม

เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะ สําหรับศตวรรษท่ี 21 พัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ 

มีการสะทอนความคิด/ทบทวน ไตรตรอง พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู

ของตนเองได เพ่ือใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต

ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) 

ดําเนินการตามพันธกิจท่ีกฎหมายกําหนดและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดวยความมุงม่ันตั้งใจ 

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณคาของสังคมและประเทศชาติ 

3.1.2 ยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

เปาหมาย เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง

เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 

1. สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการ

วางแผนชีวิตสุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

2. เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
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3.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) 

3.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจําเปน

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผู อ่ืนได

อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายท่ี 2 คน ไทยไดรับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพตามความถนัด 

และความสามารถของพหุปญญา 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดมีการ

จัดกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู

ของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 พัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอน

ความคิด/ทบทวน ไตรตรอง พัฒนาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู

ของตนเองได เพ่ือใหสามารถนํา องคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพ

และทักษะชีวิต 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ 

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ไดมีการจัดกระบวนการเรียนรู ในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึง อุดมศึกษา พัฒนา

กระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม ทักษะเพ่ือพัฒนา

ทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 พัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ 

มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสามารถกํากับ

การเรียนรูของตนเองได เพื่อใหสามารถนํา องคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะ

ดานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมาย ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับแผนแมบท มิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัดความกาวหนาทางสังคม (เฉลี่ยรอยละ) 
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การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุงพัฒนา

ทองถิ่นทั้ง 5 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมการ ศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 

ตามสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ

ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพราว และพื้นที่จังหวัดชัยนาท 

เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนที่ดีเพิ่มขึ้น 

สรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับชุมชนเกิดกระบวนการรวมกลุมอาชีพที่เขมแข็ง 

และพ่ึงตนเองได มีการกระจายรายไดชุมชน และลดความเหลื่อมล้ําเกิดการบูรณาการ

ระหวางภาคีเครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนในการดําเนินงานชวยเหลือดานการพัฒนา

ทองถ่ินอยางแทจริง มีเครือขายความสามัคคีรวมแรงรวมใจในการพัฒนาทองถ่ิน ไดนวัตกรรม

จากโครงการวิจัยของอาจารยท่ีทํางานกับทองถ่ินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเศรษฐกิจของประเทศ 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ : การสรางเสริมทุนทางสังคม  

 เปาหมายของแผนยอย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึน

อยางตอเนื่อง ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับแผนแมบท ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยรอยละ) 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มุงพัฒนาทองถ่ินท้ัง 5 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 

ตามสภาพปญหา และความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ

ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพราว และพื้นที่จังหวัดชัยนาท 

เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนที่ดีเพิ่มขึ้น 

สรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับชุมชนเกิดกระบวนการรวมกลุมอาชีพที่เขมแข็ง 

และพ่ึงตนเองได มีการกระจายรายไดชุมชน และลดความเหลื่อมล้ําเกิดการบูรณาการ

ระหวางภาคีเครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนในการดําเนินงานชวยเหลือดานการพัฒนา

ทองถ่ินอยางแทจริง มีเครือขายความสามัคคี รวมแรงรวมใจในการพัฒนาทองถ่ิน ไดนวัตกรรม

จากโครงการวิจัย ของอาจารยท่ีทํางานกับทองถ่ินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดระดับแผนแมบท สัดสวนประชากรไทยทั้งหมดที่ไดรับความคุมครอง

ตามมาตรการคุมครองทางสังคมอยางนอย 9 กรณี ไดแก (1) เจ็บปวย (2) คลอดบุตร (3) ตาย 

(4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินชวยเหลือครอบครัว หรือบุตร (6) ชราภาพ (7) วางงาน 

(8) ผูอยูในอุปการะ (9) และการบาดเจ็บจากการทํางาน (รอยละ) 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ไดดําเนินโครงการสนับสนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
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จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหแกนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

เพ่ือลดภาระคาใชจายของผูปกครองโดยสนับสนุนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน 

คาเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เปนตน 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ : การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกัน 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง

ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดระดับแผนยอย สัดสวนประชากรกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง ท่ีไดรับ

ความคุมครองตามมาตรการคุมครองทางสังคมอยางนอย 9 ดาน ไดแก (1) เจ็บปวย 

(2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินชวยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ 

(7) วางงาน (8) ผูอยูในอุปการะ (9) และการบาดเจ็บจากการทํางาน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ไดดําเนินโครงการสนับสนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหแกนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

เพ่ือลดภาระคาใชจายของผูปกครองโดยสนับสนุนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน 

คาเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เปนตน 

3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1. ประเด็นปฏิรูปท่ี 5.1 การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรสมรรถนะ 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

รวมท้ังการพัฒนาความรูและสมรรถนะดานเนื้อหาสาระที่สอน ดานศาสตรการสอน 

ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอนดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

และดานบทบาทของครูในยุคใหม 

เปาหมายกิจกรรม 

 1. ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกได 

2. ครูมีความรู  ความเขาใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและ

กิจกรรมพัฒนาผู เรียนได 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจสามารถกํากับดูแลและ

อํานวยการใหครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสามารถ

นําไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
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4. ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถใหคําแนะนําหรือชวยเหลือครู

ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการนําไปจัดการสอนหรือ

จัดกิจกรรมใหผูเรียน 

2 . ประเด็นปฏิรูป ท่ี  5.7 การปฏิรูป อุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน ประสิทธิภาพและธรรมภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนายุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความตองการในการ

พัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายกิจกรรม ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการ

ในการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือกับภาคเอกชน

และสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุน

ทรัพยากร การใชทรัพยากรรวมกัน การแลกเปลี่ยนและจัดการความรูระหวางกัน ตลอดจน

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยใหแกองคกร ภาคเอกชน 

เปาหมายกิจกรรม การสรางความรวมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 

ระหวางภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ท้ังในดานหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัย นวัตกรรม 

3.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

วัตถุประสงคท่ี 3.1.1  

เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกง

ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายรวมท่ี 3.2.1 

คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัยมีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี

ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ 

มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม

ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (หลัก) 

1. เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 

2. เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรู 

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

3. เปาหมายระดับยุทธศาสตรที ่ 2 .1 .3 คนไทยมีการศึกษาที่ม ีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

4.1 สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายใน

และโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 

5. แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ

ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

5.1 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

6. แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ตลอดชีวิต 

6.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่ เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู 

เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพ

สูงเขามาเปนครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื ่อมโยงกับพัฒนาการ

และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 

6.2 จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ 

สื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรู

ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม (รอง) 

1. เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง 

2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

และการ สรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชน

สามารถพ่ึงพาตนเองไดมีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

วัตถุประสง  

1. เพ่ือสงเสริมและรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

2. เพ่ือเสริมสรางจิตสานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาไวซ่ึง

สถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย 
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 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาต ิการเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตมีสวนรวม 

 และมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง 

ตัวช้ีวัด 

1. ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ 

2. ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความม่ันคง 

กลยุทธ สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ปลูกฝงวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

คานิยมทีดีงามความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน

ท้ังในระบบและนอกระบบสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในดานความม่ันคง 

3.3 แผนระดับท่ี 3 

3.3.1 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

เปาหมาย 

1. เปาหมาย ผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุ งพัฒนาผู เร ียนทุกคนใหมี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8CS) ประกอบดวย ทักษะและ

คุณลักษณะตอไปนี้ 

3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน 

(Arithmetics) 

8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 

(Cross - cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ 

และการรูเทาทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดาน 

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 

ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

2. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการ

บรรลุเปาหมาย 53 ตัวชี้วัดประกอบดวย เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ดังนี้ 

2.1 ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง 

(Access) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ 6 - 14 ปทุกคน ไดเขาเรียนในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาท่ีรัฐตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจาย
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ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ที่เหมาะสมทุกคน 

และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เปนตน 

2.2 ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

อยางเทาเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป เปนตน 

2.3 ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็ม

ตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป

เพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน รวมกับนานาชาติ 

(Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ป

สูงข้ึน เปนตน 

2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ี

คุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาด

เล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลงมีระบบการบริหารงานบุคคล คร ู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไก

สงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เปนตน 

2.5 ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัต

และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน อันดับความสามารถในการ

แขงขันของประเทศดานการศึกษาดีข้ึน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียน

สามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมาย ดังนี้ 

1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับ 

การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม

โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง

ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ ท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ

ชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาวพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแล 

และปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด 
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ภัยพิบัติ จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน และมีแผนงานและ

โครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีด

ความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้ 

1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ

และเปนเลิศเฉพาะดาน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ  

โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ี

ตรงตาม ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริม

การผลิตและพัฒนากําลังคน ท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน สงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมี

แผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงกับความ

ตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มีเปาหมาย ดังนี้ 

1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา

และ มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม

หลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล 

7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

มีเปาหมาย ดังนี้ 

1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปน

ปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย

พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงไดและมีแผนงานและ

โครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัย ท้ังดานสาธารณสุข 

สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

มีเปาหมาย ดังนี้ 

1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

การปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอมมีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ

สื่อการเรียนรูตางๆ และพัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการนอมนําศาสตร

พระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ

โรงเรียนสีเขียว เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้ 

1. โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ ของ

ประชาชนและพ้ืนท่ี 

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี

แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
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5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปน

ธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิม

ประสิทธิภาพ การบรหิารจัดการสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด

การศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย เก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาและมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองนํารองระบบการจัดสรรเงิน ผานดานอุปสงค

และอุปทาน เปนตน 

3.3.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) 

วิสัยทัศน “อุดมศึกษาไทยเปนแหลงสรางปญญาใหสังคม นําทางไปสูการเปลี่ยนแปลง สราง

นวัตกรรมความรู งานวิจัย ท่ีเสนอทางเลือกและแกปญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน” 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหเทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแลว  

2. เพ่ือสนับสนุนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมอยางกวางขวางและครอบคลุมผู

มีสวนไดสวนเสียทุกภาคการผลิต 

3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนยายทางสังคม (Social Mobility) 

4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลระบบอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง

กับความเปนอิสระในการบริหารตนเอง 

ยุทธศาสตรหลัก 6 ประการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 อุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริมศักยภาพท้ังทักษะ

ความคิดและการรูคิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย

เปาหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 

เปาหมาย 

1. ปรับสัดสวนการผลิตในภาพรวมเพ่ือใหตรงกับทิศทางการพัฒนา 

2. การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงใหทุกกลุม สงเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุมวัย

ทํางานและการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. การสรางเครือขายและเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัด

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

5. ยกระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนสากล (Internationalization) เพ่ือให

สามารถแขงขันไดในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) 
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ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 1 : สัดสวนการผลิตบุคลากรสายวิทย :สายอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา คา

เปาหมาย 60 : 40 

KPI 2 : รอยละของผูเรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจํานวนประชากร 

ชวงอายุ 18 - 22 ป คาเปาหมาย รอยละ 60 

KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) 

คาเปาหมาย C1+ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะทาง

อาชีพใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตประกอบดวยเปาหมาย 3 ประการ และ

ตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

เปาหมาย 

1. ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใหทันสมัย ไดมาตรฐาน ครอบคลุม

ความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาทักษะการทํางานและการแกปญหา (3RBC) 

3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสรางนวัตกรรมและวิจัย 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตดาน Soft Skill และ 

Critical Thinking คาเปาหมาย 21st Century 

KPI 5 : Innovative Universities คาเปาหมาย 10 แหง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยใหเปนแหลงพัฒนาตอยอด

ความสามารถในการใชความรู สรางผลงานวิจัย คนหาคําตอบท่ีจะนําไปใชประโยชนในการ

แกปญหา และพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศประกอบดวยเปาหมาย 4 

ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 

เปาหมาย 

1. พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพดานการวิจัย 

และการบริการท่ีมีตอสังคม (Research Hubs, Innovation Center) 

2. พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมและ

นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จํานวนอาจารย, จํานวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation) 

3. การสรางขีดความสามารถในการวิจัยท่ีนํา ไปสูการใชงานจริง แกไข

ปญหา และชี้นําสังคม (จํานวนนวัตกรรมท่ีใชงานและเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ/สังคม) 

4. พัฒนาขีดความสามารถไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา ของโลก (University 4.0, 

World Class / Global University Ranking) 
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ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 6 : จํานวนนักวิจัยตอประชากร คาเปาหมาย 60 คน 

KPI 7 : รายได ท่ีไดจากการใหสิทธิในการใชทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัย คาเปาหมาย 50 ลานบาทตอป 

KPI 8 : World Class Ranking at 200 คาเปาหมาย 7 แหง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 อุดมศึกษาเปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนําความรูไปแกปญหา

ผานความรวมมือกับภาคเอกชนและทองถ่ิน ประกอบดวยเปาหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

เปาหมาย 

1 . เป ด โอ ก าส ใน การ พั ฒ น าวิ ช าก ารสู สั งค ม  (University Social 

Engagement) 

2. สงเสริมการนํา ความรูไปสูการสรางโอกาสทางธุรกิจ ( Start-up, Spin-

off, Incubator และ Accelerator) 

3. แหลงสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนทองถ่ิน (โครงการ

ความรวมมือกับเอกชน/ทองถ่ิน ประชารัฐ Community University) 

4. โครงการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน (Demand Driven) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 9 : จํานวน Technology-based startups คาเปาหมายไมนอยกวา 300 

แหง 

KPI 10 : นําองคความรูเพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs คา

เปาหมาย ไมนอยกวา 800 แหง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

และมีระบบการกํากับดูแลท่ีรับผิดชอบตอผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกดาน

ประกอบดวยเปาหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

เปาหมาย 

1. การปรับโครงสรางการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา 

(HE Restructure, Governance Roles and Responsibility) 

2. ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การใชทรัพยากร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การลดตนทุนตอหนวย/

ความรับผิดชอบดานการเงิน) 

3. ระบบฐานขอมูลและการรายงานท่ีถูกตอง (ความครบถวนของการรายงาน

ขอมูลตอ สกอ.และตอสาธารณะ) 
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5. สรางระบบการกํากับดูแล ท่ีโปรงใส ความรับผิดและตรวจสอบได 

(Governance Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเก่ียวของกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 11 : รอยละการประเมินความโปรงใสและความรับผิด คาเปาหมาย รอยละ 90 

KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับระบบโครงสรางการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการ

ติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยเปาหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

เปาหมาย 

1. การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของ

สถาบัน อุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, 

PA) 

2. ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ใหเกิดประสิทธิภาพ 

และใหเชื่อมกับการใหคุณ ใหโทษตาม Performance 

3. สรางกลไกการประเมินคุณภาพท่ีมุงเนนประสิทธิผล การสรางความรู 

และทักษะของบัณฑิต (Quality System: Accreditation System, QA System, 

Learning Outcome, Ranking) 

4. สงเสริมใหสรางกลไกในการกระตุนใหเกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพใน

พันธกิจทุกดาน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners) 

5. สรางระบบการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบขอมูล

สารสนเทศและสถิติอุดมศึกษา การรายงานผลระบบอุดมศึกษาสูสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 13 : รอยละการสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตรคา

เปาหมาย รอยละ 80 

KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 
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3.3.3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปน

สถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนน

การบูรณา-การ เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชนโดย

การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสราง

ความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน

ตอสวนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล

พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 

เปาหมาย ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนา 4 ดาน คือ 

1. ดานเศรษฐกิจ 

2. ดานสังคม 

3. ดานสิ่งแวดลอม 

4. ดานการศึกษา 

กลยุทธ 

1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการวางแผน

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดย

กําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการดําเนินการทุก

ข้ันตอนอยางเปนรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ท้ังนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดดวย 
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2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตาม

เปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย

กับการพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัด 

1. มีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหา และความ

ตองการท่ีแทจริงของชุมชน) เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. จํานวนหมูบาน/โรงเรียน ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเปน

ผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

3. รอยละสะสมของจํานวนหมูบานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาดําเนิน

โครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับจํานวนหมูบานท้ังหมดในพ้ืนท่ีบริการ (การกระจายตัว

เชิงพ้ืนท่ี) 

4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวน

โครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเปาหมาย) 

5. จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีรวม

มือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 

6. อัตราสวนโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนแกนนํา

เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาทองถ่ินท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

7. จํานวนผู เขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนํา พระราโซบายดาน

การศึกษา เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ สูการปฏิบัติ

ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

8. อัตราการอานออกเขียนไดของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย

ประถมศึกษา ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

9. รอยละของหมูบานท่ีมีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 1.10 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

10. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

เสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักษทองถ่ิน 

11. จํานวนวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหม ในพ้ืน ท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

12. อัตราการอพยพของประชากรวัยทํางานในทองถ่ินลดลง 



 
37 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

โครงการหลัก 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของพ้ืนท่ีบริการเพ่ือใช เปน

เครื่องมือชวยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตามบทบาทและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. โครงการติดอาวุธทางปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน (บมเพาะ

ประชาชนใหพรอมดวยคุณลักษณะ 4 ประการ) 

3. โครงการสงเสริมสุขภาวะชุมชน เพ่ือวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

เปาหมาย 

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศเปน

ท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 และ

ถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะ

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และกระบวนการผลิตใหมี

สมรรถนะเปนเลิศเปนท่ียอมรับดวย School Integrated Learning และสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

3.1 มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 

3.2 มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง เขมแข็ง  

3.3 มีงานทํามีอาชีพ 

3.4 เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 1 - 3 โดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณ

และคุณภาพ รวมถึงข้ันตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ท้ังระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม 

ตัวช้ีวัด 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรและกระบวนการผลิตครู

เพ่ือใหบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณภาพตาม
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มาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามพระราโชบายดานการศึกษา

และคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

2. รอยละครูของครูท่ีมีประสบการณสอนในโรงเรียนตอปการศึกษา 

3. รอยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบบรรจุผานเกณฑ

ของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ป 

4. มี Platform เพ่ือสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพ 

5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

จากการพัฒนาสมรรถนะครูประจําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

6. สัดสวนบัณฑิตครูท่ีไดรับการบรรจุเขาทํางานในภูมิภาค 

7. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีไดรับตีพิมพ เผยแพรท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

โครงการหลัก 

1. โครงการผลิตครูเปนเลิศเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในระบบปด 

2. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแกปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียนขนาด

เล็ก3. โครงการจัดทําคลังขอสอบวัดแววความเปนครูของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 

4. โครงการจัดทํา Platform เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีเขาสูวิชาชีพ 

5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยเปน

ตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปาหมาย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับ

ประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ

ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรบับริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มี

สมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหล ักส ูต ร เด ิม ให ท ันสมัย และพัฒ น าหลักสูต ร ใหมใน

รูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาประเทศ 



 
39 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

3. พัฒนาหองปฏิบัติการ/อุปกรณการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ใหบูรณาการกับการทํางาน และ

เสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 

5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะ

วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดี

และถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิต ท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเปนพลเมืองดี 

มีวินัย 

6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ 

Reprofile อยางเปนรูปธรรมโดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง

ระยะเวลาและข้ันตอนการดํา เนินการ ( Timeline) ในการปฏิบัติอยางชัดเจน 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง ใหทันสมัยและหลักสูตรใหมใน

รูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ 

2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัล

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ี

สําเร็จการศึกษา 

4.ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

5. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตาม

ภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ป 

6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต  

7. อัตราการศึกษาตอในพ้ืนท่ีของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

โครงการหลัก 

1. โครงการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

2. โครงการพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกร

วิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู  

3. โครงการบมเพาะใหบัณฑิต มีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม ภายใต

บริบทของการพัฒนา ทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาหมาย 



 
40 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปน

สถาบัน การศึกษาเพ่ือทองถ่ินท่ีสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัวมุงเนนการ

สรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของของรัฐ 

กลยุทธ 

1. สงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีและคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรู 

ความสามารถ และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

2. เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับ

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาทองถ่ิน และการสรางผลประโยชนจาก

ทรัพยสินทางปญญา 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพ่ือ

เสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูล

งบประมาณและบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/

นานาชาติ 

2. อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินทาง

ปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวท่ีถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

3. ผลการสํารวจการรับรูขาวสาร (เชน นโยบาย/แผนพัฒนาตางๆ ท่ีสําคัญ

ระดับชาติ จังหวัด/ องคกร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

4. จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐ

อยูในระดับสูงหรือสูงมาก 

6. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 

7. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางนอย 5 ระบบ 

8. มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพ่ือขยายเครือขายและ

ปรับปรุงฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

9. ผลสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผูรับบริการท่ีมีตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โครงการหลัก 
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1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ 

2. โครงการ “ราชภัฏโพลล” 

3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

4. โครงการเครือขายสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

5. โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและการจัดการ

เรียนการสอนใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 

เปาประสงค 

1. ทองถ่ิน ชุมชน มีอาชีพ มีรายได 

2. ทองถ่ิน ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสรางคุณคาและจิตสํานักรักษ

ทองถ่ิน 

3. ทองถ่ิน ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยูดีมีสุข 

มีทุนทางวัฒนธรรม 

4. โรงเรียนในทองถ่ินไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ 

ตัวช้ีวัด 

1.1 จํานวนฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหา และความ

ตองการท่ีแทจริงของชุมชน) เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

1.2 จํานวนหมูบาน/โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการอันเปนผลจากการวางแผน

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

1.3 จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 

1.4 จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา เพ่ือ

เสริมสรางวคุณลักษระคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ สูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัย 

1.5 อัตราการอานออกเขียนได ของจํานวนประชากร โดยฉพาะประชากรในวัย

ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 

1.6 รอยละของหมูบานท่ีมีดัชนีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 

1.7 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1.8 จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภู มิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

เสริมสรางคุณาและจิตสํานักรักษทองถ่ิน 
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กลยุทธ 

1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดเปาหมายเชิง

ปริมาณและคุณภาพรวมถึงระยะเวลา (TimeLine) ในการดําเนินการทุกข้ันตอนอยางเปน

รูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการ

จังหวัดดวย 

2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมี

นัยสําคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารยกับการ

พัฒนาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

เปาประสงค 

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ 

เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 และมี

ความสามารถในการถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง

ประสงค 4 ประการ 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการเสริม

สมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด 

2.1 จํานวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรและกระบวนการผลิตครู 

เพ่ือใหบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พรอมดวยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามพระราโชบายดานการศึกษาและคุณลักษณะครู

ศตวรรษท่ี 21 

2.2 รอยละครูของครูท่ีมีประสบการณสอนในโรงเรียนตอปการศึกษา 

2.3 รอยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยท่ีสอบบรรจุผานเกณฑของหนวยงาน

ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ป 

กลยุทธ 
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1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปน

เลิศ เปนท่ียอมรับดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated 

Learning) และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอม

ดวยจิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 2) 

มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง 3) มีงานทํา มีอาชีพ และ 4) เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 1 – 3 โดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและ

คุณภาพรวมถึงข้ันตอนและระยะเวลา (TimeLine) ในการปฏิบัติงาน ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงค 

1. มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณา

การองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดาน

สมรรถนะและคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการพรอมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 

3.1 จํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงใหทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการ

ท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

3.2 จํานวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัล

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

3.4 ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามารฐานสากลอ่ืนๆ 

3.5 อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิลําเนา และ

นอกภูมิลําเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ป 

3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต 

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ี

ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

3. พัฒนาหองปฏิบัติการ/อุปกรณการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับประบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะ

และจิตสํานักในการพัฒนาทองถ่ิน 

5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิต

ท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเปนพลเมือดี มีวินัย 

6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง 

(Reprofile) อยางเปนรูปธรรมโดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง

ระยะเวลาและข้ันตอนการดําเนินการ (TimeLine) ในการปฏิบัติอยางชัดเจน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงค 

1. มหาวิท ย าลั ย ได รั บ การยอมรับ ระดั บ ช า ติ และน าน าชาติ ด านการ เป น

สถาบันการศึกษาเพ่ือทองถ่ินท่ีสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล

ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

3. มหาวิทยาลัยเปนองคกรสมัยใหม มีการขับเคลื่อนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

บริหารงาน (SMART CRU) 

ตัวช้ีวัด 

4.1 จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.2 อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญา

ตอจํานวนผลงานดังกลาวท่ีถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

4.3 จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐอยูใน

ระดับสูงหรือสูงมาก 

4.5 จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 

4.6 จํานวนระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางนอย 5 ระบบ 

4.7 ผลสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผูรับบริการท่ี มีตอ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 
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1. ส งเสริมบุคลากรท่ี เปนคนดีและคนเกงให พัฒนาและแสดงออกถึงความรู 

ความสามารถ และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

2. เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการพัฒนาทองถ่ิน และการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให

ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคกรสูการเปน SMART CRU ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศท่ี

มีประสิทธิภาพ 

  S = มีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service) 

  M = มีระบบบริหารจัดการท่ีดี (Management) 

  A = มีความกระตือรือรน (Active) 

  R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

  T = มีความพรอมทางดานเทคโนโลยีดิจิ ทัล และขอมูลสารสนเทศ 

(Technology) 
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 พ.ศ.2564  

ผังเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ กับแผนปฏิบัติราชการประจําป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

(พ.ศ.2561-80) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การสรางโอกาสและความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ.2561-80) 

ประเด็นท่ี 12 

การพัฒนาการเรียนรู 

ประเด็นท่ี 15 

พลังทางสังคม 

ประเด็นท่ี 17 

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-65) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ดานการศึกษา 

ประเด็นท่ี 5 

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนการศึกษาแหงชาติ 

(พ.ศ.2560-79) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการ

ศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลติและ

พัฒนากําลังคน การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาศักยภาพคน    ทุก

ชวงวัย และการสรางสังคมแหง

การเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส

ความเสมอภาคและความเทา

เทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

การจัดการศึกษาเพื่อสราง

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

แผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 20 ป 

(พ.ศ.2561-80) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

อุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนา

กําลังคนและสรางเสริมศักยภาพ

ท้ังทักษะความคิดและการรูคิด

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ตามยุทธศาสตรชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา

เสริมสรางความรูและทักษะทาง

อาชีพใหพรอมรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เสริมสรางสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยใหเปนแหลง

พัฒนาตอยอดความสามารถในการใชความรูสราง

ผลงานวิจัย คนหาคําตอบท่ีจะนําไปใชประโยชนในการ

แกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับทองถ่ินและ

ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

อุดมศึกษาเปนแหลงสนับสนุนการ

สรางงานและนําความรูไปแกปญหา

ผานความรวมมือกับภาคเอกชนและ

ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให

เกิดประสิทธิผล และมีระบบการกํากับ

ดูแลท่ีรับผิดชอบตอผลการดําเนินการ

ของมหาวิทยาลัยในทุกดาน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับระบบโครงสราง

การตรวจสอบ การจัดสรร

งบประมาณและการติดตามรายงาน

ผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-79) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
 

 

 

ยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการ     

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะหลากหลาย และการ

บริการแบบมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

พัฒนาเครือขายความรวมมือดานสารสนเทศกับ

หนวยงานภายใน และภายนอก    

ยุทธศาสตรท่ี 4 

พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน    
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สวนที่ 4 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.1 สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ปรัชญา (Philosophy) 

  “ศูนยกลางการเรียนรู สูเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สารสนเทศกวางไกล รวมใจใหบริการ” 

วิสัยทัศน (Vision) 

     เปนแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เปนเลิศดานการบริการ สนับสนนุการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดหา ผลิต เผยแพร และบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การพัฒนาเครือขายความรวมมือทรัพยากรสารสนเทศในระดับชาติ 

    3. การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ ใหเปนไปตามทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

4. เปนแหลงอบรมพหุภาษา และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกนักศึกษา บุคลากร 

และบุคคลท่ัวไป 

 5. ใหบริการดวยบุคลิกภาพ และจิตบริการท่ีดี 

เอกลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 “บริการดวยใจ รูใชเทคโนโลยี” 

นโยบายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ และเพ่ือการตัดสินใจใหตรงตามความตองการของผูใชงาน  

4. การบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



 
48 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนเช่ือมโยงยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการประจําป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2564 

วิสัยทัศน เปนแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เปนเลิศดานการบริการ สนับสนุนการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูศตวรรษที ่21 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการ     

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ

หลากหลาย และการบริการแบบ

มืออาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาเครือขายความ

รวมมือดานสารสนเทศ

กับหนวยงานภายใน 

และภายนอก    

ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู เพือ่

สนับสนุนการเรียนการสอน    

เปาประสงค - มรีะบบเทคโนโลยีสาร

สน เทศที่ทันสมัยเพียงพอ

และตรงกับความตองการ

ของผูใช บริการ บริหาร

จัดการดวยหลักธรรมาภิ

บาล เพื่อใหเกิดระบบการ

ทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรของสํานกัวทิย บริการ

และเทคโนโลยีสาร สนเทศ มี

สมรรถนะในการทํางาน ยึดมั่น 

คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนา

ตน มีการบริการที่ประทับใจ 

- มีเครือขายความ

รวมมือภายใน และภาย 

นอก ใหสามารถใช

ทรัพยากรรวมกันได 

- เปนแหลงเรียนรูโดยใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน และการวจิัยที่

สอด คลองกับความตองการของ

ผูใชบริการ 

ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชที่มีตอการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(คาเปาหมาย ระดับดี) 

1.2 ความสอดคลองของ

แผนกลยุทธเทคโนโลยี

ส า รส น เท ศ แ ล ะ ก า ร

ส่ื อ ส า ร ฯ  กั บ แ ผ น

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม (คา

เ ป า ห ม า ย  ค ว า ม

สอดคลองอยางนอย 1 

ประเด็น) 

 

2.1 รอยละบุคลากรที่มี

สมรรถนะหลากหลาย (คา

เปาหมาย รอยละ 80) 

2.2 บุคลากรมีจิตอาสาไดรับการ

ยกยองคุณธรรมจริยธรรม (คา

เปาหมาย ระดับดี) 

2.3 ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ (คาเปาหมาย ระดับ

ดี) 

3.1 จํานวนเครือขาย

ความรวมมือระหวาง

สํานักวิทยบริการฯ กับ

หนวยงานภายในหรือ

ภายนอก (คาเปาหมาย 

จํานวนเครือขายไม

นอยกวา 5) 

3.2 จํานวนทรัพยากร

สารสนเทศที่ใชรวมกัน

ในเครือขายความ

รวมมือ (คาเปาหมาย 

รอยละ 80) 

4.1 รอยละผูใชบริการทรัพยากร

เพื่อการศึกษาและการวิจัย ตอ

จํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (คา

เปาหมาย รอยละ 16-20) 

4.2 รอยละนักศึกษาและบุคลากร

ที่ผานเกณฑทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศ (คาเปาหมาย รอยละ 50) 

4.3 ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการที่มีตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (คาเปาหมาย ระดับดี) 

4.4 รอยละนักศึกษาที่ผนเกณฑ

ทักษะภาษาตางประเทศ (คา

เปาหมาย รอยละ 30) 

กลยุทธ 1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจของผูบริหาร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร      

2. ปรับปรุงแผนพัฒนา

สารสนเทศใหมีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปน

คนคุณภาพ มีประสิทธภิาพ 

สรางผลงานในการทํางาน การ

บริการที่ดีใหกับองคกร 

2. ปลูกฝงใหบุคลากรมีความ

ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม

ในการครองตนครองงาน 

3. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ

บริการใหผูรับบริการเกิดความ

ประทับใจ 

1. แสวงหาความ

รวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน และ

หนวยงานภายใน   

 2. การแบงปน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

1.สงเสริม สนับสนุนใหมีการใช

ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ

การศึกษา และการวจิัย 

2.สนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู

และการวิจยัของบุคลากรและ

นักศึกษา 

3. จัดหา และพัฒนา ทรัพยากรให

เอื้ออํานวยตอการพัฒนาองค

ความรู และการวจิัย 

4. สงเสริมพัฒนาทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ 

 

 



 
49 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

4.2 สรุปงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางสรุปจํานวนงบประมาณ โครงการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด  

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด งบแผนดิน งบรายได 

งบแผนดิน 

(ยุทธฯ 

ราชภัฏ) 

รวม 

รอยละ

ของ

ท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการ

บริหารจดัการ 
195,400 45,460 230,000 470,860 1.28 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะรอบดาน และการบริการแบบมืออาชีพ 

2.1 รอยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะรอบดาน และความ

พรอมในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
- - 393,600 393,600 1.07 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือสนับสนนุการเรียนการสอน 

4.2 รอยละนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารับการอบรมทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- - 800,000 800,000 2.18 

4.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู 
33,920,700 316,040   676,000  34,912,740 95.13 

4.4 รอยละนักศึกษาท่ีเขารับการอบรมภาษาตางประเทศ - -   124,000  124,000 0.34 

รวม 34,116,100 361,500 2,223,600 36,701,200 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
50 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

4.3 สรุปจํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตารางสรุปจํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด งบแผนดิน งบรายได 

งบแผนดิน 

(ยุทธฯ 

ราชภัฏ) 

รวม 

รอยละ

ของ

ท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา    

3.4 ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามมาตรฐาน CEFR หรือ

เทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

- - 124,000 124,000 0.34 

3.5 อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพ

อิสระท้ังตามภูมลิําเนา และนอกภมูิลําเนาของบัณฑิต

มหาวิทยาลยัราชภฏั ภายในระยะเวลา 1 ป 
33,920,700 316,040 1,706,000 35,942,740 97.93 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    

4.9 ผลสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/

ผูรับบริการท่ีมตีอมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
589,000 45,460 - 634,460 1.73 

รวม 34,509,700 361,500 1,830,000 36,701,200 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
51 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

4.4 สรุปโครงการและงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร  

ตารางสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร โครงการ และแหลงเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ งบแผนดิน 
งบ

รายได 

งบแผนดิน 

(ยุทธฯ 

ราชภัฏ) 

รวม 

รอยละ

ของ

ท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา    

โครงการ จดัหาครภุัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 33,920,700   -   -  33,920,700   92.42  

โครงการ พัฒนาสภาพแวดลอมและเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรู  -  316,040   -      316,040     0.86  

โครงการ พัฒนาสมรรถนะผูเรียนตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 

 -  

 

 -  

   

800,000  

     

800,000  

     

2.18  

โครงการ จดัหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู เพ่ือยกระดับคณุภาพ

การศึกษา 

 -   -     

676,000  

     

676,000  

     

1.84  

โครงการ อบรมภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษา  -   -    124,000      124,000    0.34  

โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  -   -    230,000      230,000     0.63  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    

โครงการ บรหิารจดัการงานของสาํนักวิทยบริการฯ 195,400 - - 195,400   0.53  

โครงการ พัฒนาคณุภาพการบริการ - - - 0         -    

โครงการ บรหิารจดัการงานของสาํนักวิทยบริการฯ - 45,460 - 45,460    0.12  

โครงการ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการปฏิบัติงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- 

 

- 

 

101000 

 

101,000 

     

0.28  

โครงการ พัฒนาบุคลากรดานการพัฒนางานตามแนวทางการ

ประกันคณุภาพ 

 

- 

 

- 

 

292600 

 

292,600 

     

0.80  

รวม 34,116,100 361,500 2,223,600 36,701,200 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
52 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

4.5 สรุปงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส 

ตารางสรุปงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร และไตรมาส 

ยุทธศาสตร/แหลงเงิน 
จํานวน

โครงการ 

แผนการเบิกจาย (บาท) 
รวม 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา    7 34,631,190 822,250 580,850 32,450 36,066,740 

งบแผนดิน 2 33,920,700 - - - 33,920,700 

งบรายได 1 118,490 84,250 80,850 32,450 316,040 

งบยุทธศาสตร 4 592,000 738,000 500,000 - 1,830,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    4 177,465 77,765 344,365 34,865 634,460 

งบแผนดิน 1 68,600 69,900 39,900 17,000 195,400 

งบรายได 1 7,865 7,865 11,865 17,865 45,460 

งบยุทธศาสตร 2 101,000 - 292,600 - 393,600 

รวม 11 34,808,655 900,015 925,215 67,315 36,701,200 

 



 
53 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

สวนที่ 5 

การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัต ิ

 

5.1 ระบบและกลไกการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สูการปฏิบัติ จะตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรทุกหนวยงาน

ภายในสังกัด ท่ีจะมุงม่ันดําเนินงานแผนงาน/โครงการภายใตยุทธศาสตร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2564 โดยการดําเนินงานโครงการสําคัญตางๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึง

ตองไดรับการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตางๆตลอดจนการสรางมีสวนรวม

และการสื่อสารระหวางหนวยงาน ดังนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดแนวทางท่ี

สําคัญในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

ดําเนินงานยุทธศาสตร กลยุทธภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลักท่ีจะนําไปสู

ผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคท่ีชัดเจน รวมท้ังการกําหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพ่ือใหบรรลุ

เปาประสงคหลัก 

2) ผูบริหารหนวยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองใหความสําคัญในการใช

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม เปนกรอบในการบริหารการดําเนินพันธกิจของทุกหนวยงาน 

3) ผูบริหารดําเนินการชี้แจงสรางความรู ความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให

บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของแผนงาน/โครงการ อยางถูกตองชัดเจน 

เพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการจัดสัมมนา

บุคลากรดานการจัดทําแผนและประเมินผล เพ่ือสรางกลไกนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดทํา

และประเมินผลแผน ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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5.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับเปาหมายท่ีตั้งไว 

2) เพ่ือใชเปนขอมูลสะทอนกลับใหมหาวิทยาลัย ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมท้ังเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก 

5.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

1) ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายเดือน

และรายไตรมาส 

2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนรายไตรมาส 

3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของ 

มหาวิทยาลัย เปนรายไตรมาส 

4) ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เปนรายไตรมาส 

5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยสภามหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5.4 ข้ันตอนวิธีการรายงานผล 

1) หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ จัดสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน เปน

รายเดือนและรายไตรมาส 

2) หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผล 

แหงชาติ 

(eMENSCR) ทุกโครงการท้ังท่ีใชและไมใชงบประมาณ เปนรายไตรมาส ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดไตร

มาส ตามปงบประมาณ 

3) งานนโยบายและแผน รายงานผลการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนราย

เดือนและรายไตรมาส 

4) งานนโยบายและแผน จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมบริหารสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายเดือนและรายไตรมาส 

5) กองนโยบายและแผนจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

เปนรายไตรมาส 
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ภาคผนวก ก. 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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คําสัง่สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่  ๐๐๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการประจําป 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
   

  เพื่อใหการดําเนินงานของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเห็นสมควรแตงต้ังใหบุคคลตอไปน้ี

เปนคณะกรรมการบริหารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑. ผูชวยศาสตราจารยเกยีรติพงษ  ยอดเย่ียมแกร ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ หาจัตุรัส รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนิรมล ชอุม  รองประธานกรรมการ 

๔. นางชมพูนุช  ตันพานิช   กรรมการ 

๕. นางอัญชนา    พศิโสระ   กรรมการ 

๖. นางภูวรา  มัสตูล   กรรมการ 

๗. นางสาวรัชนี  ตันพันเลศิ  กรรมการ 

๘. นางสาวศุภิสรา พทัิกษเทพสมบัติ  กรรมการ 

๙. นายนิรชา  เสอืนาค   กรรมการ 

๑๐. นายกฤษฎา  พูลยรัตน   กรรมการ 

๑๑. นายชัชวาลย  ถาวรสุทธ์ิ  กรรมการ 

๑๒. นายสมพร  ดวงเกษ   กรรมการ 

๑๓. นายพสิษิฐ  ผอูนรัตน   กรรมการ 

๑๔. นายณรงคฤทธ์ิ ใจรักษ   กรรมการ 

๑๕. นางสาวพมิพศิา สหะวรกุลศักดิ ์  กรรมการ 

๑๖. นางสาวจันทนา มทิยานนท  กรรมการ 

๑๗. นางสาวมนสา กํากับกจิ   กรรมการ 

๑๘.  นางสาวภัสสร เกตุบัวหลวงชัย  กรรมการ 

๑๙. นายทวชิ  บุญสวัสดิ์  กรรมการ 
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๒๐. นางสาวดารัณ ดอนหัวลอ  กรรมการและเลขานุการ 

๒๑. นายจริวุฒิ  เชยกลิ่น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๒. นางสาวชนิสรา ประโหมด  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

หนาท่ี 

๑. จัดทําแผนปฏบัิตริาชการประจําป 

๒. ถายทอดแผนแผนปฏบัิติราชการประจําป สูหนวยงานภายในสํานักวทิยบริการฯ 

๓. ติดตาม และประเมนิผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏบัิติราชการประจําป 

 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
  (ผูชวยศาสตราจารยเกยีรติพงษ  ยอดเย่ียมแกร) 

 ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ข. 
คําอธิบายตัวช้ีวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด 1.1ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

คําอธิบาย 

ความพึงพอใจ หมายถึง คาระดับความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ มี

ความรูสึกในทางบวก มีความชอบและไดรับประโยชนจากการใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาระบบเครือขายใหมี

ความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีในปจจุบัน และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารใช

ประกอบในการตัดสินใจ และการประกันคุณภาพ 

ขอมูลท่ีติดตาม 

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการของผูบริหาร บุคลากร และ

นักศึกษา 

2.  เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร

จัดการ มีการเก็บขอมูลโดยวิธีสรางแบบสอบถามออนไลนใหผูใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทํา

แบบประเมินดังกลาว เชน ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา 

การคํานวณผลการดําเนินงาน    

คาความพึงพอใจ =
ผลรวมของคาความถ่ีสะสม ×  คะแนน

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
 

 เกณฑการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน ตองปรับปรุงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

คะแนน 1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
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ตัวช้ีวัด 1.2 ความสอดคลองของแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ กับแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คําอธิบาย 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการ 

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการการใชทรัพยากรของ 

มหาวิทยาลัยในรอบป พ.ศ. 2561 – 2565 โดยการกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ และการ 

ติดตามประเมินผล สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0) 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579

) การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Reprofiling) นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบาย

อธิการบดี รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล ขอมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร และทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมืองและการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การเปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ สงเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนเมือง 

5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2562-2565 เปนแผนระยะ 4 ปจัดทําข้ึนเพ่ือ

กําหนดทิศทางการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานจัดทําแผน ซ่ึงมีหนวยงานท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัยมีสวน

รวมในการจัดทําแผน ท้ังนี้แผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะใชเปนกรอบในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงานยอยภายใน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกัน เพ่ือเปาหมายคือ มหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส Smart CRU ในป 2565 ซ่ึงผลการจัดทําแผนมีประเด็นยุทธศาสตรของแผนจํานวน 4 ประเด็นดวยกันคือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เปนศูนยบริการชั้นนําดาน ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT จัดหา Software ใหรองรับความตองการทุกระดับ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 จัดวางนโยบายระบบความปลอดภัยศูนยขอมูลกลาง มาตรการติดตามเฝาระวังท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดวางนโยบายระบบความปลอดภัยศูนยขอมูลกลาง มาตรการติดตามเฝาระวังท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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ขอมูลท่ีติดตาม 

 ยุทธศาสตรของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมฯ และยุทธศาสตรตามแผนกลยุทธ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ เพ่ือทําการเปรียบเทียบความสอดคลองกัน 

ผลการดําเนินงาน 

เม่ือวิเคราะหความสอดคลองของแผนท้ัง 2 แลวปรากฏความสอดคลองกันดังนี้ 

ยุทธศาสตรตามแผนกลยุทธ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ยุทธศาสตรตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

เปนศูนยบริการชั้นนําดาน ICT เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธท่ี 5.5 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลเพ่ือ

สนับสนุนพันธกิจและการบริหารมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 5.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

วิชาการสูความเปนมืออาชีพสอดคลองกับสังคมศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 

จัดหา Software ใหรองรับความ

ตองการทุกระดับ 

ยุทธศาสตรท่ี 5การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธท่ี 5.5  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลเพ่ือ

สนับสนนุพันธกิจและการบริหารมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

พัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา 

ใหเปนมืออาชีพดาน ICT 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสอดคลองกับการ

พัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี 1.1 บูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะบัณฑิต

จันทรเกษมกับการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

กล ยุทธ ท่ี  1 . 6  ส ง เ สริ มนั ก ศึกษา เข า ร วมแข ง ขัน  ประกวด 

ความสามารถและทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

จัดวางนโยบายระบบความปลอดภัย

ศูนยขอมูลกลาง มาตรการติดตาม

เฝาระวังท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธท่ี 5.5  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลเพ่ือ

สนับสนุนพันธกิจและการบริหามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน 

ไมสอดคลอง สอดคลอง 1 

ประเด็น 

สอดคลอง 2 

ประเด็น 

สอดคลอง 3 

ประเด็น 

สอดคลอง 4 

ประเด็น 

0 1 2 3 4 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะหลากหลาย และการบริการแบบมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะหลากหลาย (Multi Skill) 

คําอธิบาย 

สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรูและความสามารถ หรือคุณลักษณะท่ีบุคลากรพึงมี ในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงหนึ่งๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ 

สมรรถนะหลากหลาย หมายถึง บุคลากรมีทักษะความรู และความสามารถ หรือ มีคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมท่ีโดดเดน มีความรู ความสามารถ เกินกวางานในตําแหนงของตนเอง สามารถทํางานแทนใน

ตําแหนงอ่ืนๆ ได 

ขอมูลท่ีติดตาม 

- บุคลากรสามารถทํางานแทนกันได 

- การมอบหมายงานท่ีนอกเหนือจากงานประจํา 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

จํานวนบุคคลากรท่ีมีสมรรถนะหลากหลาย

จํานวนบุคคลากรท้ังหมด
× 100 

เกณฑการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 
ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

รอยละ ต่ํากวา 50 51-60 61 – 70 71 -  80  80 - 100 
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ตัวช้ีวัด 2.2 บุคลากรมีจิตอาสาไดรับการยกยองคุณธรรมจริยธรรม 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนหนวยงานใหบริการ

ความรูเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ดานทรัพยากรสารสนเทศ ใหท้ังอาจารย นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัย ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดจัดกิจกรรม

จิตอาสาข้ึน เปดโอกาสใหบุคคลากรไดชวยเหลือผูอ่ืนหรือสวนรวม ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก

ของสังคม โดยการบําเพ็ญประโยชนซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธีตามโอกาสอันควรและควรปฏิบัติอยูตลอดเวลา

จนเปนนิสัย เชน การชวยเหลืองานของสํานัก ชวยทําความสะอาดสถานท่ีท่ีเปนของสวนรวม การทํางานดาน

สิ่งแวดลอม ชวยเหลือสังคมภายนอกอยางสมํ่าเสมอ เปนตน 

คําอธิบาย 

"จิตอาสา" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.2542 บอกวา จิต เปน คํานาม หมายถึง 

ใจ, สิ่งท่ีมีหนาท่ีรู คิดและนึก สวน อาสา เปนคํากริยา แปลวา เสนอตัวเขารับทํา 

เพราะฉะนั้น “จิตอาสา”จึงสรุปไดเปนความหมายวา “ความคิดท่ีจะเสนอตัวเขารับสิ่งตางๆ”โดยเรา

วิเคราะหความหมายไดวา “จิตอาสา”เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดการกระทําข้ึนมาโดยเปนความสมัครใจ ซ่ึงก็หมายถึง

ไมไดมีการบังคับใหทํา หรือมีผลตอบแทนโดยตรงจากการกระทํา แตจุดประสงคและประโยชนของการมี “จิต

อาสา”ท่ีแทจริงนั่นก็คือเปนการสรางจิตสํานึกการทําความดีใหกับตนเองโดยตนเองสามารถเห็นถึงผลท่ีตามมา

จากการกระทําสิ่งตางๆดวยความสมัครใจ 

ขอมูลท่ีติดตาม 

1. จํานวนบุคคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเขารวมโครงการ “กิจกรรมจิตอาสา” 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

คิดเปนคาเปอรเซ็นตรอยละของผูเขารวมโครงการจากจํานวนบุคลากรในหนวยงานท้ังหมด 

จํานวนบุคคลากรท่ีมีเขารวมโครงการ

จํานวนบุคคลากรท้ังหมด
× 100 

เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมิน 

จํานวนสมาชิกจิตอาสาในองคกรรวมกิจกรรม “จิตอาสา” สนับสนุนวามีการประพฤติตนเก่ียวกับจิต

สาธารณะ สังคม และหนวยงานโดยยึดหลักพอเพียง สุจริต จิตอาสาการบําเพ็ญ ประโยชนเพ่ือ

สวนรวม เชน กิจกรรม ขุดลอกทอระบายนํ้า จัดสวนหยอมขององคกร ใชวัสดุสํานักงานอยาง

ประหยัดและอ่ืนๆ หรือไดรับรางวัลเก่ียวกับความด ี
ตองปรับปรุงเรงดวน จํานวนสมาชิกจิตอาสาในองคกร นอยกวา 20% หรือไมมีการปฏิบัติ 

ตองปรับปรุง จํานวนสมาชิกจิตอาสาในองคกร ระหวาง 20% ถึง 39% รวม กิจกรรม “จิตอาสา” 

พอใช จํานวนสมาชิกจิตอาสาในองคกร ระหวาง 40% ถึง 49% รวม กิจกรรม “จิตอาสา” 

ดี จํานวนสมาชิกจิตอาสาในองคกร ระหวาง 50% ถึง 59% รวม กิจกรรม “จิตอาสา” 

ดีมาก จํานวนสมาชิกจิตอาสาในองคกร ไมนอยกวา 60% รวม กิจกรรม กิจกรรม “จิตอาสา” 
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ตัวช้ีวัด 2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

คําอธิบาย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบซ่ึงเปนการรับรูของผูรับบริการ ไดรับการตอบสนอง

จากการใหบริการของผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผูรับบริการมีความสุขและเกิด

ความพึงพอใจเม่ือไดรับริการและเกิดผลสําเร็จตามความมุงหวังหรือเกินความคาดหมาย 

คุณภาพการใหบริการ หมายถึง การรับรูของผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวา

ไดรับการบริการท่ีดีเลิศจริงซ่ึงตรงกับความตองการท่ีคาดหวังไวและสามารถตอบสนองความตองการจนเกิด

เปนความพึงพอใจรูสึกคุมคาประทับใจและเกิดเปนความจงรักภักดี 

ผูใชบริการ หมายถึง อาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีเขาใชบริการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ขอมูลท่ีติดตาม 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. วิเคราะหหาคาระดับความพึงพอใจของผูเขาใชบริการ 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

วิเคราะหขอมูลเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใชมาตราสวนประมาณ

คาของลิเคิรท (Likert) วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) โดยแปลผลเปนระดับ 

ใชเกณฑดังนี้  

มาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert) 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 ความพึงพอใจอยูในระดับ ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 ความพึงพอใจอยูในระดับ ดี 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ความพึงพอใจอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ความพึงพอใจอยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน 

เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมิน 

ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

ตอง

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

คะแนน 1.00 - 1.80 1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5.00 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานสารสนเทศกับหนวยงานภายใน และภายนอก 

ตัวช้ีวัด 3.1 จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางสํานักวิทยบริการฯ กับหนวยงานภายในและภายนอก 

คําอธิบาย 

เครือขายความรวมมือ หมายถึง จํานวนหองสมุดหรือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป รวมมือกันเพ่ือเปาหมายหรือวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนดานการใชทรัพยากรรวมกัน 

หนวยงายภายใน หมายถึง หนวยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานอ่ืน ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

ขอมูลติดตาม 

1.จํานวนความรวมมือของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกเพ่ือใชประโยชนในการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

จํานวนเครือขายความรวมมือ = จํานวนหนวยงานภายในและภายนอกท่ีใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน

เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมิน 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตอง

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

จํานวนเครือขาย ไมมี 1-2 3-4 5-6 7 ข้ึนไป 
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ตัวช้ีวัด 3.2 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีใชรวมกันในเครือขายความรวมมือ 

คําอธิบาย ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง หนังสือ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน e-Books 

e-Journal e-Research  

เครือขายความรวมมือ หมายถึง ความรวมมือระหวางหองสมุดในการจัดหา จัดซ้ือทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ือการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 

ขอมูลติดตาม 

1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดซ้ือเพ่ือใชรวมกันในเครือขายความรวมมือ 

2. สถิติผูใชบริการทรัพยากรสารสนเทศระหวางเครือขาย 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

โดยการหาคารอยละรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีใชรวมกันระหวางเครือขายความรวมมือภายใน

ปงบประมาณ 2564 

รอยละรายชื่อทรพัยากรสารสนเทศที่ใชรวมกนัระหวางเครือขาย =
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ผยแพร

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด
× 100 

เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมิน 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตอง

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

รอยละ 50 60 70 80 90 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด 4.1 รอยละผูใชบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิจัย ตอจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

 คําอธิบาย 

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส หอง Study Room หองเสียงตามประสงค หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา 

หองมัลติมีเดีย รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีมีในระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

สมาชิก หมายถึง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผูใชบริการ หมายถึง นักศึกษาท่ีเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

ขอมูลติดตาม 

จํานวนสถิตการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ปการศึกษา 2563 และปการศึกษา 2564 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

โดยการหาคารอยละของผูท่ียืมทรัพยากรสารสนเทศจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท้ังหมดของปการศึกษา 2563 และปการศึกษา 2564 และ

เปรียบเทียบจํานวนผูท่ียืมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมข้ึน โดยนําจํานวนการยืมมาลบกันเพ่ือหาสวนตางรอยละ 

ระหวางปการศึกษา 2563 และปการศึกษา 2564  
 

รอยละผูใชบริการในรอบปปจจุบัน =
จํานวนผูยืมทรัพยากรสารสนเทศ(รอบปปจจุบัน)

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(รอบปปจจุบัน) × 100 

รอยละผูใชบริการในรอบปท่ีผานมา =
จํานวนผูยืมทรัพยากรสารสนเทศ(รอบปท่ีผานมา)

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(รอบปท่ีผานมา)
× 100 

รอยละผูใชบริการท่ีเพ่ิมขึ้น = รอยละผูใชบริการในรอบปปจจุบัน − รอยละผูใชบริการในรอบปท่ีผานมา 

เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมิน 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 
ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

รอยละ เทาเดิม 1-9 10-15 16-20 21-30 
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ตัวช้ีวัด 4.2 รอยละนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารับการอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบาย 

ใหความรูบุคลากรโดยจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จัดข้ึน เพ่ือเพ่ิมทักษะการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขอมูลท่ีติดตาม 

บุคลากร คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ 

นักศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

การใหคะแนนของบุคลากรท่ีเขาอบรมทักษะดาน ICT รวบรวมขอมูลจํานวนบุคลากรและนักศึกษา  

ท่ีไดรับการอบรมแลวนํามาคํานวณตามสูตรท่ีกําหนด 

Pstu = �
�จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรบทักษะดาน ICT  

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ
× 100� + �จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการอบรบทักษะดาน ICT

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
× 100�

2 � 

เม่ือ Pstu  =  คารอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารับการอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แลวนําผลคํานวณขอมูลมาแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนด โดยผลการวัดเปนรอยละ ใชวิธีเปลี่ยน

คารอยละเปนคะแนน ตามชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเปนระดับ 1-5 

(ระดับ 5 เทากับ 5 คะแนน)  

เกณฑการประเมินผล  

ระดับ 1 

(1 คะแนน) 

ระดับ 2 

(2 คะแนน) 

ระดับ 3 

(3 คะแนน) 

ระดับ 4 

(4 คะแนน) 

ระดับ 5 

(5 คะแนน) 

รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

ตัวช้ีวัด  รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีเขาอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบาย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ีไดรับการพัฒนาดาน ICT จากกิจกรรมท่ีจัดการฝกอบรมให

ความรูการใชงานและการทํางานพ้ืนฐานของอินเตอรเน็ต ในหลักสูตร“IC3 Digital Literacy Certification” 

เนื้อหารระดับ Living Online  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนึ่งในทักษะศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษมไดมุงเนนการพัฒนารูปแบบการใหความรู ฝกฝน และพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแก

นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทุกภาคสวน โดยสํานักวิทยบริการฯ เปนหนวยงานหลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานดังกลาวไดพัฒนาดาน ICT สําหรับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และทักษะดาน 

ICT ท่ีเหมาะสม พรอมตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 
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การดําเนินงานในระยะเริ่มตน สํานักวิทยบริการฯ ไดกําหนดกิจกรรมการฝกอบรมใหความรูการใชงาน 

และการทํางานบนพ้ืนฐานของอินเตอรเน็ต ในหลักสูตร Living Onlineซ่ึง เชน เปนพ้ืนฐานการฝกทักษะดาน 

ICT ฝกการคนหาขอมูล ฝกปฏิบัติการรูปแบบ Social Network หรือเครือขายสังคมออนไลนท่ีเปนประโยชน

ตอการเรียนและการประกอบอาชีพ โดยกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาคในเวลาราชการและนอกราชการ ชั้นปท่ี 4 

ขอมูลท่ีติดตาม :  นักศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภาคในเวลาราชการและ

นอกราชการ  

สูตรคํานวณ 

จํานวนรอยละของนกัศึกษาชั้นปสุดทาย ที่เขาอบรมทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ =
จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายทีเ่ขาทดสอบวัดมาตรฐาน ICT

จํานวนนกัศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด
× 100 

เกณฑการประเมินผล  

ระดับ 1 2 3 4 5 

รอยละของนักศึกษาท่ีไดคะแนนอยางนอย 500 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 1000 คะแนนจากการ

สอบดวยขอสอบมาตรฐาน IC3 : Living online 

50 60 70 80 90 

คําอธิบาย : นักศึกษา หมายถึง ผูท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ท้ังภาคปกติ/ภาคพิเศษ 

(หรือภาคนอกเวลาราชการ) ท่ีเขาทดสอบวัดมาตรฐานดาน ICTท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสอบวัดมาตรฐานดาน 

ICT โดยมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี่ 

1. กําหนดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ผานการทดสอบวัด

มาตรฐานดาน ICT ตามความเหมาะสม กอนสําเร็จการศึกษา 

2. กําหนดใหฝาย/เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบการจัดการทดสอบ เปดทําการสอบได โดย

พิจารณาจากจํานวนนักศึกษา และความพรอมของคณะท่ีจัดการทดสอบ และทําการบันทึกประวัติการสอบ

ของนักศึกษาทุก ครั้งท่ีนักศึกษาเขารับการสอบ 

3. กําหนดใหฝาย/เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีกําลังเขาศึกษาชั้นปท่ี 1ของทุก

หลักสูตร หาก พบนักศึกษาท่ียังไมผานการสอบ ใหวางแผนดําเนินการจัดการสอบใหแกนักศึกษากอนสําเร็จ

การศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 4.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

คําอธิบาย 

ความพึงพอใจ หมายถึง คาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน

อุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆเพ่ือการบริหารจัดการ มีความรูสึกในทางบวก มีความชอบและไดรับประโยชน

จากการผูใหบริการท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู หมายถึง อุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู เชนอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีชวยสนับสนุนดานการเรียนการสอนฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมี

ปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพทันสมัยและพรอมใชงาน 

ขอมูลท่ีติดตาม 

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือการบริหารจัดการของ

ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา 

2. เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู เพ่ือการบริหารจัดการ มีการเก็บขอมูลโดยวิธีสรางแบบสอบถามออนไลนใหผูใชบริการท่ีมีตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู เพ่ือการบริหารจัดการทําแบบประเมินดังกลาว เชน ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ =
ผลรวมคาความถ่ีสะสม 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
 

เกณฑการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ตองปรับปรุงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

คะแนน 1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
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ตัวช้ีวัด 4.4 รอยละนักศึกษาท่ีเขาอบรมภาษาตางประเทศ เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 

คําอธิบาย  

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการทุกชั้นปของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับการอบรมภาษาตางประเทศ หมายถึง จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับการอบรม

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) ซ่ึงเปนโครงการของงานศูนยภาษา สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปาหมายจํานวนผูเขารับการอบรมตาม

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 

ขอมูลท่ีติดตาม 

1. คํานวณผลรวมของจํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเขารับการอบรมภาษาตางประเทศของศูนยภาษา      

ในแตละปการศึกษา 

2. เครื่องมือในการวัด คือ ใบรายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาตางประเทศ 

การคํานวณผลการดําเนินงาน  

รอยละของนักศึกษาท่ีเขาอบรมเทียบกับเปาหมาย =
จํานวนนักศึกษาท่ีเขาอบรม

จํานวนเปาหมายนักศึกษาท่ีตองเขาอบรม
× 100 

เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมินผล 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 
ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

รอยละ 10 20 30 40 50 
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