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ค ำน ำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ . 
2565 และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธานของแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทน า แผนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล ค าอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์
ในการประเมินตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   

1) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีตัวชี้วัด 1 ตัว        
มีโครงการรองรับ 3 โครงการ วงเงิน 22,000 บาท 

2) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มีตัวชี้วัด 1 ตัว มีโครงการรองรับ 1 โครงการ วงเงิน 1,100,000 บาท 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการ กิจกรรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และการด าเนิน โครงการได้ก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดต่อไป 
 
 
 

    คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ จ านวน 4 ตัวชี้วัด มีโครงการทั้งสิ้น 3 
โครงการ วงเงินรวม 1,122,000 บาท จ าแนกโครงการตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีตัวชี้วัด 1 ตัว        
มีโครงการรองรับ 3 โครงการ วงเงิน 22,000 บาท 

2) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มีตัวชี้วัด 1 ตัว มีโครงการรองรับ 1 โครงการ วงเงิน 1,100,000 บาท 

โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดแผนงานต่อไป มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1.1  หลักกำรและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47 ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่างๆ ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดท าแผนดังกล่าว ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
  แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือตอบ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผน (ตรงกับตารางความสอดคล้อง ข้อ 1.3) 
  1.  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ 
  แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกัน
ระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนดังกล่าว 

  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดท าแผนและการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 
และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบในการ
จัดท าแผน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  2.  รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโครงการและกิจกรรม จะต้องสอดคล้องและตรงกับ
โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  3.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 
  4.  เสนอแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ร่าง 1) ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมือ่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 
  5.  คณะท างานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เสนอและจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 2)   
  6.  เสนอแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 2) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
  7.  คณะท างานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เสนอ
และจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ฉบับสมบูรณ์)   
  8.  จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมจัดท าแผนปฏบิัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 25 พฤศจกิายน 2564 

มติคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

เผยแพรแ่ผนปฏบิัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดท าแผนปฏบิัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 1)  

เสนอคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนฯ 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

มตคิณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

จัดท าแผนปฏบิัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 2)  

เสนอคณะกรรมการฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
  2. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 2 

2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ 

ปรัชญำ 
  "ความรู้ดี มีคุณธรรม น าชุมชนพัฒนา" 

วิสัยทัศน์ 
  "มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมีสมรรถนะ และ
เป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ" 

พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการ
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
  "ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ" 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
  "บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา" 

ค่ำนิยมองค์กร 
  "บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา" 

รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ 
  1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ 
  2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
  3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทุนทาง
วัฒนธรรม 
  4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทั้ง 4 ประการ 
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ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
  2. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  3. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย
ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
  4. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
  5. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถม ศึกษาในพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัย 
  6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมขุมขนเพิ่มขึ้น 
  7. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  8. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
  1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และด าเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง
ระยะเวลา (Timeline) ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
  2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
  3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
เป้ำประสงค์ 
  1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถใน
การถ่ายทอดบ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยที่ซึ่งประสงค์ 4 ประการ 
  3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตครูเพ่ือให้บัณฑิตครู
ของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 
  2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
  3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนภายในเวลา 1 ปี  
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กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้ มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่
ยอมรับด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
  2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
  3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการคือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 
  4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1-3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 
  1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2. จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 
  5. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนา และนอกภูมิล าเนา
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรายในระยะเวลา 1 ปี 
  6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
  3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
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  5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า 
และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
  6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อย่าง
เป็นรูปประธรรมโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ 
  1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่
สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
  2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความ
พร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน 
(SMART CRU) 

ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนอาจารย์และนักเรียน ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
  2. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  4. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
  5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  6. จ านวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
  7. ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
   S = มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service) 
   M = มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Management) 
   A = มีความกระตือรือร้น (Active) 
   R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
   T = มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology) 
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2.2  ประวัติควำมเป็นมำ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เพราะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยมรับนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 มาศึกษาต่อเพ่ือ
เลื่อนฐานะจากครู ป.ป. ให้สูงขึ้นไปสู่ครู ป.ม. 
  พ.ศ. 2486 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องอพยพไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดฉะเชิ งเทรา
เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่นักเรียนใกล้จะส าเร็จการศึกษาจึงต้องเร่งสอบให้เสร็จเพ่ือจะได้ไม่
ต้องหยุดพักเรียนกลางคัน 
  พ.ศ. 2487 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องอพยพไปเรียนที่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือหลบภัยสงครามทางอากาศและอพยพกลับมาอยู่ในเขตพระราชวังจันทรเกษมอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2488 
  พ.ศ. 2491 หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย ย้ายเข้ามาประจ ากระทรวง ดร.กมล เภาพิจิตร มาด ารงต าแหน่ง 
อาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สอง 
  พ.ศ. 2497 ดร.กมล เภาพิจิตร ย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาล อาจารย์โชค สุคันธ
วณิช มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สาม 
 พ.ศ. 2501 อาจารย์โชค สุคันธวณิช ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สี่ 
 พ.ศ. 2502 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) รุ่นแรก
จ านวน 300 คน 
 พ.ศ. 2503 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองการฝึกหัดครู อาจารย์
สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
 พ.ศ. 2507 วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) อีกระดับหนึ่ง 
 พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนอาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์
ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
 พ.ศ. 2512 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลาระดับ ป.กศ. 
 พ.ศ. 2513 ต าแหน่ง“อาจารย์ใหญ่”วิทยาลัยครูจันทรเกษม เปลี่ยนเป็นต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” 
(ชั้นพิเศษ) 
 พ.ศ. 2515 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลา ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 
 พ.ศ. 2515 อาจารย์พงษ์อินทร์ ศุขขจร เกษียณอายุราชการ คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ มา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2517 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) ชึ่งเทียบเท่า
ปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยใช้หลักสูตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน) คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ เกษียณอายุราชการ อาจารย์
สนอง สิงหะพันธุ์ มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการเป็นวาระท่ีสอง 
 พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้ต าแหน่ง 
“ผู้อ านวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ” ส่วนราชการในวิทยาลัย ประกอบด้วยส านักงานอธิการ และคณะวิชาซึ่ง
มีคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วย
ภาควิชาต่างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
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 พ.ศ. 2519 วิทยาลัยงดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ.เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จะส่งเสริมวิทยฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้สูงขึ้น วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) วิชาเอกเกษตรกรรม หลักสูตร 2 ปี เพ่ิมอีก 1 วิชาเอก อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ เกษียณอายุราชการ 
ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี มาด ารงต าแหน่งอธิการ 
 พ.ศ. 2522 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี ได้แก่ การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา และเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี 
 พ.ศ. 2523 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศึกษา 
 พ.ศ. 2525 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
สาขาช่างก่อสร้างและศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดการศึกษา 
ภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. ชั้นสูง สายวิชาชีพครู เรียนระหว่างเวลา 15.30 – 20.30 น. 
 พ.ศ. 2526 วิทยาลัยจัดการศึกษาภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ.ชั้นสูง สาขาเทคนิคอาชีพ ได้แก่ อังกฤษ
บริการ วารสารและการประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว  กสิกรรม การอาหาร เสื้อผ้า ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ศึกษา และยังเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ 
(อคป.) ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง สายวิชาชีพครู (อคป.ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง) 
 พ.ศ. 2527 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี ได้แก่ ศิลปศึกษา 
บรรณารักษศาสตร์ จิตวิทยาการแนะแนว 
 พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผล
ให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกันและสภาการฝึกหัดครู
ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 กลุ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเป็น “สหวิทยาลัย” และ
วิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 
 พ.ศ. 2529 สายวิชาชีพครู เพ่ิมวิชาเอกดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ การวัดผล
ทางการศึกษา ธุรกิจศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี ได้แก่ บริหารการศึกษา ดนตรีศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา สุขศึกษา สายวิชาการอ่ืน เพ่ิมวิชาเอก ดังนี้ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลั กสูตร 2 ปี 
ได้แก่ พืชศาสตร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์(อ.วท.) หลักสูตร 2 ปี ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวบาล วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี ได้แก่ ภาษาอังกฤษ อนุปริญญาศิลปศาสตร์
(อ.ศศ.) หลักสูตร 2 ปี ได้แก่ ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 1 สาย วิชาชีพครู 4 ปี และ 2 ปี และสายวิชาการอ่ืน 
ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา 
 พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเปิดสอนตามหลักสูตรวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2530 แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา  
 พ.ศ. 2532 รศ.ดร.อินทร์ ศรีคุณ ไปด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 
มาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2534 เปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น
รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
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 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานชื่อใหม่ให้กับวิทยาลัยครู
เป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนเป็น 
“สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” 
 พ.ศ. 2537 วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้เปิดโปรแกรมวิชาเพ่ิมในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 
4 ปี ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การควบคุมมลพิษ)  
และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากร) 
 พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 
2538 โดย นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา “ให้
สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถ
ผลิตบัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.สุวรรณี ศรีคุณ ให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ตามท่ีคณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ 
 พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 
 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 และเปิดรุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2543 
 พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และเตรียมการที่จะจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง 
 ในปีการศึกษา 2543 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม เทคนิคชัยนาท 
 ในปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม มีนบุรี นายสมศักดิ์ วยะนันทน์ ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจ าสถาบัน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ในปี 2546 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม คือ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) โปรแกรม
วิชาวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนี้ยังมีระดับปริญญาตรี 2 ปี (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 
 พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดการเรียนการสอนเพ่ิมอีก คือระดับปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ท าให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 ตุลาคม พ.ศ. 2547 บัณฑิตวิทยาลัย (ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม – ชัยนาท) ได้เปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 รศ.มานพ พราหมณโชติ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.มานพ พราหมณโชติ ให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
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 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้
ประโยชน์ในราชการในพ้ืนที่ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ประมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา 
เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงานได้แก่ ส านักงานอธิการบดี คณะเกษตรและชีวภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร 
 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล 
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
             วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี 
ไชยศุภรากุล ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่ออีก 1 วาระ 
             วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
             วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราเชนทร์  
เหมือนชอบ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จนถึงปัจจุบัน 

2.3 ท ำเนียบผู้บริหำร 

พ.ศ. ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
2548 หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย อาจารย์ใหญ่ 
2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารย์ใหญ่ 
2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช อาจารย์ใหญ่ 
2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห ์ อาจารย์ใหญ่ 
2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ อาจารย์ใหญ่ 
2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร อาจารย์ใหญ่ 
2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ผู้อ านวยการ 
2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ผู้อ านวยการ 
2519 ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐาย ี อธิการ 
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พ.ศ. ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
2528 รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ ศรีคุณ อธิการ 
2532 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ อธิการ 
2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 
2540 รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดี 
2545 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว อธิการบดี 
2548 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อธิการบดี 
2552 ดร.สุชาต ิ เมืองแก้ว อธิการบดี 
2555 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์   เหมือนชอบ อธิการบดี 
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2.4 ที่ตั้ง และแผนที่ในมหำวทิยำลัย 
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2.5 โครงสร้ำงองค์กร

 

 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



 

 

 หน้า | 16 
 

2.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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ส่วนที่ 3  
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

3.1  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 3.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   จากยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ชาติออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เป็นการพัฒนาคน
ในทุกด้านและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

 ปรับระบบการเรียนรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เปลี่ยนโฉมเป็นครูยุคใหม่ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง

ของประเทศไทยในประชาคมโลก 
 วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เป้ำหมำย  
1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 

21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

3.2  แผนระดับท่ี 2 (ที่เกี่ยวข้อง) 

 3.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
   ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้ำหมำย  
 1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
 เป้ำหมำย 
 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย ใฝ่ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 
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  ประเด็นที่ 15 พลังทำงสังคม 
  เป้ำหมำย 
  1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 

 3.2.2  แผนปฏิรูปประเทศ 
  ด้ำนที่ 12 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
  เรื่องที่ 4 : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และ
อำจำรย ์
  ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 4.1 : กำรผลิตครู และกำรคัดกรองครูเพื่อให้ไดครูที่มีคุณภำพตรงกับควำม 
ตองกำรของประเทศ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู 
  เป้ำหมำยรวม 
  1. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side financing) โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพในการผลิตครูเพ่ือให้ไดครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศ ด าเนินการโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปรวมถึงให้มีการจัดอัตราก าลังเพ่ิมเติมเพ่ือบรรจุในพ้ืนที่ที่
ขาดแคลนครู 
  2. ไดครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ท าให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมี
ความรูความสามารถอย่างแท้จริง ไดรับประสบการณด้านวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
  3. ไดครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

  เรื่องท่ี 5 : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นปฏิรูปที่ 5.1 กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมิน
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
  เป้ำหมำยรวม  
  1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

  ประเด็นปฏิรูปท่ี 5.4 กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 
  เป้ำหมำยรวม 
  1. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการ
ศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
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  ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5.7 กำรปฏิรูปอุดมศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพ เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำลของระบบอุดมศึกษำ 
  เป้ำหมำยรวม 
  1. บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิม
การผลิตสาขาท่ีประเทศต้องการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
  2. สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคต ทั้งใน
ด้านการพัฒนาคน การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัวและ
แข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล  
  3. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพใน
การเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ  
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาล ภายใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 3.2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
  1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
  2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
  3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 3.2.4  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
  นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 1 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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  ตัวช้ีวัด 
  1. ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
  2. ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 

  นโยบำยที่ 16 : เสริมสร้ำงดุลยภำพในกำรด ำเนินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
  วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ระดับความส าเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยด้านการเมืองและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
  2. ระดับความส าเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ประเทศมหาอ านาจ 
  3. ระดับความสัมพันธ์ที่ดีด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 

3.3 แผนระดับ 3 (ที่เกี่ยวข้อง) 

 3.3.1 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกท่ีส าคัญยิ่งในการน าประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 
และเป็นประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อมก าลังคน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่
มีพลวัตและการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคการศึกษายังคงเป็นไป
ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนที่ยังคงมุ่งเรียนสาย
สามัญมากกว่าสายอาชีพ และให้ความส าคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้และสมรรถนะในการท างานหลัง
ส าเร็จการศึกษา ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เน้นการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ซึ่งด าเนินการได้ง่ายกว่า
ด้านอ่ืน และมุ่งเน้นปริมาณมากว่าคุณภาพ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะส าคัญที่จ าเป็น 
เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการท างานตามอาชีพ ส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเอง 

  ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมาย
การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ชัดเจนในสาขาต่างๆ เพ่ือผลิตคนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงอย่าง
ครบวงจรในสถานการณ์จริง เช่น ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ผลิตและพัฒนาครูฝึกสอนที่มีคุณสมบัติและ
มาตรฐาน เพื่อสร้างคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน เป็นต้น 
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 3.3.2 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  รัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
แต่ละบุคคลตามความถนัด ความต้องการและความสนใจ เพ่ือให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยการให้การศึกษาและการเรียนรู้ที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนถึงสิ้นชีวิต การเตรียมความพร้อมพ่อแม่เมื่อตั้งครรภ์การเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกคลอด
จนเข้าสู่ระบบการศึกษา การจัดการศึกษาส าหรับเด็กช่วงปฐมวัย ช่วงวัยเรียน วัยท างาน และวัยสูงอายุ ด้วยรูปแบบ
การจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย ในลักษณะการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
   การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด 
สภาพภูมิอากาศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกรูปแบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลกเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
อัตราการเกิดลดลง และเกิดสังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านิยม วิถีชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย การศึกษา
จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยจึงเป็นพันธกิจส าคัญร่วมกันของรัฐและ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้สื่อ แหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่      
พึงประสงค์สามารถศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการปรับปรุงระบบ
การผลิตและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษาเพ่ือให้ได้ครูดีมี
ความรู้ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเข้าสู่ระบบ
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป 

 3.3.3 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 

  การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอัน
เป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง
การอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา    
ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา  
โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู 
คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์    
ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา
ที่ต่อเนื่องกัน 
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  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0
จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็น
ฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้เรียนรู้ 
   เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ
โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะรักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียงความมั่นคง
ในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  2.  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับ
ตนเอง และสังคม 
  3.  พลเมืองที่เข้มแข็ง 
   เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีจิตอาสา 
มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมกับระดับอุดมศึกษา แสดงไว้ในตารางด้านล่าง 

คุณลักษณะ อุดมศึกษำ 
1. ผู้เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น 

สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได้ มีความเป็น
ผู้น า มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีปัญญารู้คิด สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถร่วมแก้ปัญหาสังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมโอกาส และมูลค่าแก่ตนเอง สังคม และประเทศ 

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง กล้าต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ผิด ให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถ เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาตนเองและสังคมที่ยั่งยืน 
ขจัดความขัดแย้ง และสร้างสันติสุขท้ังในสังคมไทยและประชาคมโลก 

ค่ำนิยมร่วม : ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค 

คุณธรรม : ลักษณะนิสัยที่ดี และคุณธรรมพ้ืนฐานที่เป็นความดีงาม เช่น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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 3.3.4 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
   การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายเพ่ือให้มีความเป็นเลิศในการ
สร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในเบื้องต้นจะขับเคลื่อนไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง 
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
   2.  พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
   3.  พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
   4.  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.  ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ 
มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
   6.  จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการที่มั่นคงเข้มแข็ง 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 3.3.5 มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
   มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   1. มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
    1.1 เป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
    1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
    1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
   2. มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
    มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่
เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรม    
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้ 
   3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
    มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปรงใส ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ขุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
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   4. มาตรฐานที่ 4 ด้านการท านุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
    มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับ     
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการ
จัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   5. มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
    5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและความ
ต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    5.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
บริหารจัดการบุคลกรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    5.3 มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการ
ก ากับให้การจัดการศึกษาและด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 3.3.6 แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
   2.  พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
   3.  พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
   4.  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.  ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ
มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
   6.  จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน  
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ผังควำมเชื่อมโยงที่ท ำให้เกิดกำรเขียนแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ 
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ส่วนที่ 4 
สำระส ำคัญแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภั ฏจันทรเกษม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือให้
ลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเชื่อมโยง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย  

นโยบำยกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
  1. ให้น ากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
  2. ให้ก าหนดเกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล CEFR เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
  3. ให้มหาวิทยาลัยและคณะ จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ก าหนดและให้
รายงานผลการค าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทราบ 
  4. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาทางภาษาอังกฤษ การพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษของ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ด าเนินการดังนี้ 
   4.1 ให้ทุกหลักสูตรจัดโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องการจัด
รายวิชาอังกฤษของสภาวิชาการ 
   4.2 ให้น ากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล CEFR มาใช้เป็นกรอบแนว
ทางการออกแบบหลักสูตร การก าหนดเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาและสมรรถนะการเรียนรู้ การก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล รวมไปถึงการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตร 
   4.3 ให้มีการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับหลักสูตรที่มี
ความพร้อม และส่งเสริม สนับสนุนการจัดโดรงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างเจตค ติในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและพัฒนาสมรรถนะต้านภาษาอังกฤษทั้งของอาจารย์และนักศึกษา 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
อย่างสม่ าเสมอ 
  6. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าจนถึงชั้นปีสุดท้าย เพ่ือผลักดันให้นักศึกษา
สามารถมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ระดับมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ให้มีการวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนส าเร็จการศึกษา 
ตามแบบทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล CEFR หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเคียง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  8. จัดหาสื่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และอุปกรณ์ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงแบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล CEFR รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
  1. มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์เป้าหมายระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยต้องมีผลการทดสอบไม่ต่ ากว่าระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ระดับ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเคียง 
  2. นักศึกษาต้องเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
   2.1 นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล CEFR หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่
เทียบเคียง ที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ 
   นักศึกษาที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล CEFR หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเคียง ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบให้มหาวิทยาลัย คณะ
หรือหลักสูตรสาขาวิชา ด าเนินการจัดอบรมปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนเริ่มศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร 
   2.2 นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามที่
ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือ หลักสูตรสาขาวิชา 
   2.3 ก่อนการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดการทดสอบ  
   ทั้งนี้นักศึกษาที่เคยได้รับผลการทดสอบตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือ มีผลคะแนนการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากลอ่ืน ซึ่งเทียบเคียงผลคะแนนระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล CEFR ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ยื่นต่อมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบวัด
ระดับมาตรฐานสมรถนะด้านภาษาอังกฤษ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  3. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนการ
ส าเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  4. นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสอบจะได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรรายบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐานของ    
ผลการทดสอบ 
  กรณีนักศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาก าหนด จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ 

แนวทำงกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ                          
  ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบัน 
อุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้
มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสู ตร 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่อไป 
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  โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) และจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
และเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 

  เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้จัดท าประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และ ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี            
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้น ากรอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นแนวในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
และเกณฑ์เป้าหมายด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักศึกษา
ให้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 

มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษสำกล Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR)  
  เป็นเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับ
ของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน
และ การเขียน โดยได้แบ่งความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไว้ 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ค ำอธิบำย 

A1 
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเอง ผู้อื่น ทั้งยัง
สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบ
ค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าชัดเจน 

A2 

ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความดาดหวัง 
ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 

ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย 
หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได ้

B2 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง 
อย่างถูกต้องคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาขึ้นได้ 

C1 

ผู้เรียนสามารถข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ 
สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ 
สามารถใช้ภาษาท้ังในด้านสังคมการท างานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้ง
สามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 
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ระดับ ค ำอธิบำย 

C2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่
เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษา
ส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

  ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล  (The 
Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามระดับการศึกษา ดังตัวอย่างเช่น 

CEFR TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 

A1 0-110 0-310 0-30 0-8 0-1 - 

A2 110-250 310-343 33-60 9-18 1-1.5 - 

B1 255-400 397-433 93-120 30-40 3-3.5 - 

B2 405-600 477-510 153-180 53-64 4.5-5 ประมาณ 60 

C1 605-780 550-587 213-240 79-95 6.5-7 ประมาณ 90 

C2 785-990 590-677 243-300 96-120 7.5-9 ประมาณ 120 

Top score 990 677 300 120 9 120 
ที่มา : คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 ระดบัคณะและสถาบัน 

ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย และวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
  การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ มจษ. 

เป้ำประสงค์ มจษ. 
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ 

มจษ. 
กลยุทธ์ มจษ. 

วัตถุประสงค์ 
ของแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

2. ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นที่ต้อง 
การของผู้ใช้บัณฑิต
ด้วยอัตลักษณ์ด้าน
สมรรถนะและ
คุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ 4ประการ 
พร้อมรองรับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

3.4 ระดับความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่ามาตรฐาน 
สากลอื่นๆ 

5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
ด้านสมรรถนะวิชาชีพทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
มีอาชีพ มีงานท า และมี
ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

1. ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมทักษะภาษา 
อังกฤษส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  
  ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายได้ จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ควำมหมำยของระดับควำมส ำเร็จ 
1 ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมทักษะภาษา 
อังกฤษส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

ระดับความส าเร็จในการ
เตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

5 1. ทุกหลักสูตรมีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา 
(Pre - Test) 
2. ทุกหลักสูตรมีส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
อบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
3. ทุกหลักสูตรมีการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ  หลังเข้า
ศึกษา (Post - Test) 
4. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษหลังเข้าศึกษา 
(Post - Test) ตามเกณฑ์ CEFR ระดับ A2 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อจ านวนนักศึกษา
ที่เข้าสอบ 
5. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษหลังเข้าศึกษา 
(Post - Test) เกณฑ์ CEFR ระดับ A2 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อจ านวนนักศึกษาที่
เข้าสอบ 

2 ส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

4 1. ทุกคณะมีการจัดท าแผนพัฒนาภาษา 
อังกฤษฯ 
2. ทุกคณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีสุดท้าย 
3. มีการจัดหาสิ่ งสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริมให้ทุกคณะจัดการทดสอบภาษา 
อังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
5 ทุกคณะมีนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้าย ที่สอบ
วัดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษผ่านระดับ 
B1 ไม่ต่ ากกว่าร้อยละ 50 จากนักศึกษาที่
เข้าสอบ 
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ค่ำเป้ำหมำย  ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับ 5  

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วดั 

ของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วดัโครงกำร 

วัตถุประสงค ์
ของโครงกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

ประชุมคณะกรรมจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 
- ประชุมคณะกรรมจัดท า

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษฯ 

เชิงปรมิำณ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
จ านวน 1 คร้ัง 

 

- เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตุลาคม 2564 
ถึง 

กันยายน 2565 

2,000 ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ก ำกับตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ  
- ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

เชิงปรมิำณ 
- จ านวนครั้งในการก ากับติดตาม 

 
จ านวน 1 คร้ัง 

 

- เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

กรกฎาคม 2565 
ถึง  

กันยายน 2565 

 
- 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 
โครงกำรสอบมำตรฐำนวัดควำมรู้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
- สอบมาตรฐานวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ 
เชิงปรมิำณ 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ จากจ านวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 
เชิงคุณภำพ 
- นักศึกษาที่สอบผา่นภาษาอังกฤษในระดบั A2 ขึ้นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 

 
ร้อยละ70 

 
ร้อยละ 30 

 

- เพื่อวัดพื้นฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

- ชั้นปีที่ 1 บัณฑิตในอนาคต 

มิถุนายน 2565 
ถึง 

กรกฎาคม 2565 
 

20,000 ส านักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

รวม  
3 โครงกำร 3 กิจกรรม 

 รวม 
22,000 

 

 

 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ค่ำเป้ำหมำย  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับ 4 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ของโครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วดัโครงกำร 

วัตถุประสงค ์
ของโครงกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษส ำรับนักศึกษำ 
- พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

ส ารับนักศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนสิทธิก์ารเข้าใช้งานทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ 
 

 
2,500 User 

- เพื่อจัดซ้ือโปรแกรมทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
CEFR ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ธันวาคม 
2564 

1,100,000 
 

ส านักงานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

รวม  
1 โครงกำร 1 กิจกรรม 

 รวม  
1,100,000   

 

 
  

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



 
 

 แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 5  
กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  การก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ทราบและ
พิจารณาเป็นระยะ 
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ใน
การวางแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในปีต่อไป 

5.1  ระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

ชั้นปี ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ป1ี ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา 
(Pre - Test)  

100 
 

1. การทดสอบก่อนเข้าศึกษา (Pre - Test) 
2. อบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 
5 วัน หรือ ศึกษาด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Speexx 
จ านวน 30 ชั่วโมง 

ส านักงานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

ป2ี ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 ที่ทดสอบสมรรถนะภาษา 
อังกฤษหลังเข้าศึกษา (Post 
– Test) ผ่านในระดับ A2 หรอื
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

20 
 

1. โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
2. VDO 
3. APP CRU FUN 
4. ทดสอบหลังเข้าศึกษา (Post – Test) 

- ส านักงานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 
- ศูนย์ภาษา 

ป3ี ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 
3  ที่สอบสมรรถนะภาษา 
อังกฤษผ่านในระดับ B1 หรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

25 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ ของคณะ - ส านักสง่เสริม
วิชาการฯ 
- คณะ 

ปี 4 
และ 
ปี 5 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุ ดท้ ายที่ สอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษผ่านในระดับ
B1 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

50 1. ทุกคณะมีการจัดท าแผนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ 
2. ทุกคณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง
ชั้นปีสุดท้าย 
3. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริมให้ทุกคณะจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
5 ทุกคณะมีนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้าย  ที่สอบวัด
ระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษผ่านระดับ B1 ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 จากนักศึกษาที่เข้าสอบ ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด ในปีที่ประเมิน 

- ส านักสง่เสริม
วิชาการฯ 
- คณะ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนภำพระบบและกลไกในกำรพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2 วัตถุประสงค์ของกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 
  1.  เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
  2.  เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
  3.  เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านต่างๆ 

5.3  ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผล 
  1.  ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
  3.  ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร 1 ครั้ง ต่อปี 
  4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผน 
  5.  รายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารพิจารณา 
  6.  ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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5.4  กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมช่วงเวลำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก าหนดตัวบ่งชี้การด าเนินงาน ในหลักสูตร (มคอ 2) 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ระดับมาตรฐาน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

            

2. จัดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้า ก่อนเข้าศึกษา (Pre - Test) 

            

3. จัดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลังเข้าศึกษา (Post - Test) 

            

4. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
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บรรณำนุกรม 

สถาบัน FMCP ENGLISH ONLINE.  (2563).  CEFR คือ อะไร: แนวข้อสอบ และกำรสมัครสอบ.  สืบค้น    
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563,  จาก/  https://www.fmcpenglish.com/cefr 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ.  (2557).  แนวปฏิบัติตำมประกำศ
 กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 
 16 มิถุนายน 2563, จาก/ http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=2456956165 
 1071773219718420214022421089204114 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  (2562).  ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง 
 มำตรฐำนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563,   จาก/  
 https://qa.chandra.ac.th/index.php/19-pub-doc/54-stdeduc-cru 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก. 
 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
เรื่อง นโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในสถำบันอุดมศึกษำ  
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ภำคผนวก ข. 
 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
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ภำคผนวก ค. 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
เรื่อง นโยบำยกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

และ เรื่อง เกณฑร์ะดับมำตรฐำนสมรรถนะดำ้นภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
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ภำคผนวก ง. 
 

ตัวชี้วัดของแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1  ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

หน่วยนับ  ระดับความส าเร็จ 

ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด  
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่ง
จะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

ข้อมูลที่ติดตำม 
  ผลการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

เกณฑ์กำรประเมิน 
  1.  ทุกหลักสูตรมีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (Pre - Test) 
  2.  ทุกหลักสูตรมีส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  3.  ทุกหลักสูตรมีการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ หลังเข้าศึกษา (Post - Test) 
  4.  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหลังเข้าศึกษา (Post - Test) 
ตามเกณฑ์ CEFR ระดับ A2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 
  5.  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหลังเข้าศึกษา (Post - Test) 
เกณฑ์ CEFR ระดบั A2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 

เกณฑ์กำรประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับความส าเร็จในการเตรียมความ
พร้อมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

มีการ
ด าเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน  
5 ข้อขึ้นไป 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี  
  ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7050,7049 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7013-7017, 
7066-7078



   หน้า | 50 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด  
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่ง
จะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. ทุกคณะมีการจัดท าแผนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ 
  2.  ทุกคณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปี
สุดท้าย 
  3. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
  4.  ส่งเสริมให้ทุกคณะจัดการทดสอบภาษา อังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
  5  ทุกคณะมีนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้าย ที่สอบวัดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษผ่านระดับ B1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 จากนักศึกษาที่เข้าสอบ 

เกณฑ์กำรประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

มีการ
ด าเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน  
5 ข้อขึ้นไป 

หมายเหตุ : ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ในปีที่ประเมิน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี  
  ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7050,7049 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7013-7017, 
7066-7078  
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ภำคผนวก จ. 
 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน 

ตำรำงท่ี 1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
วัตถุประสงค์ที่ 1.................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัดที่ 1 ................................................................................................ 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ที่ 2...................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัดที่ 2 ................................................................................................. 
 

 
 

 

ตำรำงท่ี 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของแผน 
 
วัตถุประสงค์ที่ 1........................................................................................................   บรรลุ    ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.....................................................................เป้าหมาย.............ผล...........   บรรลุ    ไม่บรรลุ 
 

โครงกำร 
 ด ำเนินกำร 
 ไม่ด ำเนินกำร 

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

หมำยเหตุ 
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ) 

1.  1.    
2.  2.    
3.  3.    

 
 
 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด................................................................. เบอร์โทรศัพท์............................................. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................................. ....... เบอร์โทรศัพท์............................................. 
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แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก ฉ. 
 

โครงกำร/กิจกรรม (ที่เกี่ยวข้อง) 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วดั 

ของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วดัโครงกำร 

วัตถุประสงค ์
ของโครงกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำคณะวิทยำกำรจดักำร 

- อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาและ
วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
บนเกณฑ์ CEFR A1- C2 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้นภายหลังการอบรม 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 60 

- เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษ 
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพตนเอง 

ธนัวาคม 2564 
ถึง 

มีนาคม 2565 
 

450,000 คณะวิทยาการจัดการ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 

-  เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สู่วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

เชิงปริมำณ 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- ความรู้ที่ได้จากการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 80 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้รับทักษะและความรู้ด้านวิชาการและ

วิชาชีพจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

มกราคม 2565 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2565 

9,700 คณะศึกษาศาสตร์ 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 

 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรวดัระดบัภำษำอังกฤษ 

- เตรียมความพร้อมการวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ 

เชิงปริมำณ 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- นักศึกษาครูชั้นปี 5 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ที่ระดับ B1  
- นักศึกษาไม่ใช่ครูชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ที่ระดับ B1  

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 25 

- เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ 
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศ 

กุมภาพันธ์ 
2565 ถึง 

เมษายน 2565 

171,100 คณะศึกษาศาสตร์ 

- เตรียมความพร้อมการวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (ระดับเริ่มต้น) 

เชิงปริมำณ 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ไปใช้  

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 

เมษายน 2565 
ถึง พฤษภาคม 

2565 

28,900 คณะศึกษาศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วดั 

ของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วดัโครงกำร 

วัตถุประสงค ์
ของโครงกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส ำหรบันักศึกษำ 

- พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภำพ 
- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปี  4 – 5 มีความ 

สามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1  
- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ชั้นปีที่ 1 – 3 มีความ 

สามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ A2 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 50 

 

- เพื่อพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่ 4 สอบผ่านภาษาอังกฤษได้ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ 
CEFR ในระดับ B1 
- เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 - 3 สอบผ่านภาษาอังกฤษได้ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ 
CEFR ในระดับ A2 

มกราคม 2565 
ถึง 

เมษายน 2565 
 
 
 

500,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษ 
- การพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา 

อังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภำพ 
- นักศึกษาไม่ใช่ครูชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 50 

 

- เพื่อพัฒนานักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์ให้สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ได้ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ CEFR ในระดับ B1 

กุมภาพันธ์ 
2565 
ถึง 

พฤษภาคม 
2565 

23,270 วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

- การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภำพ 
- นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 20 

 ธันวาคม 2564 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2565 

26,730 วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

โครงกำรเตรียมพร้อมนักศึกษำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจบุนั 
- การวัดผลภาษาอังกฤษในการ

สอบโทอิค 
เชิงปริมำณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภำพ 
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สอบผ่านภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 5 

 

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
- เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
- เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต

และประกอบอาชีพ 
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของจรรยาบรรณ

ต่อการประกอบวิชาชีพ 
- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนให้กับศิษย์เก่า 

พฤศจิกายน 
2564 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2565 

20,000 วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วดั 

ของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วดัโครงกำร 

วัตถุประสงค ์
ของโครงกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส ำหรบันักศึกษำ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษา 

อังกฤษมาตรฐาน TOEIC นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 

เชิงปริมำณ  
- ผู้เข้าอบรม จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภำพ  
- ผู้เข้าอบรมมีผลคะแนนความรู้ (Post-test) เพิ่มขึ้นกว่าผล

การทดสอบก่อนอบรบ (Pre-test) 20% หลังจากเข้าอบรม 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 70 

 

- เพื่ออบรมและทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตุลาคม 2564  
ถึง 

มีนาคม 2565 

165,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษา 
อังกฤษมาตรฐาน TOEIC นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 

เชิงปริมำณ  
- ผู้เข้าอบรม จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภำพ  
- ผู้เข้าอบรมมีผลคะแนนความรู้ (Post-test) เพิ่มขึ้นกว่าผล

การทดสอบก่อนอบรบ (Pre-test) 20% หลังจากเข้าอบรม 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 70 

 

ตุลาคม 2564  
ถึง 

มีนาคม 2565 

165,000 

- ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม
และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

เชิงปริมำณ  
- ผู้เข้าอบรม จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภำพ  
- ผู้เข้าอบรมมีผลคะแนนความรู้ (Post-test) เพิ่มขึ้นกว่าผล

การทดสอบก่อนอบรบ (Pre-test) 20% หลังจากเข้าอบรม 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 50 

 

ธันวาคม 2564 
ถึง 

พฤษภาคม 
2565 

160,000 

- การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน 
TOEIC 

เชิงปริมำณ  
- ผู้เข้าอบรม จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภำพ  
- ผู้เข้าสอบมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 

TOEIC 450 คะแนน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 50 

 

ธันวาคม 2564 
ถึง 

พฤษภาคม 
2565 

180,000 

พัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษและเสรมิทักษะในศตวรรษที่ 21 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เชิงปริมำณ 

- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักศึกษาผ่านเกณฑ์การวัดผล 

 
20 คน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 50 

- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 
- เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
- เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

ตุลาคม 2564 
ถึง 

กันยายน 2565 
 

30,000 คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

รวม  
8 โครงกำร 13 กิจกรรม 

 รวม  
1,929,700 

 

 

แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



แผนปฏิบติัการพฒันานกัศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ
มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

www.chandra.ac.th
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