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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คํานึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) และนําผลการ
ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นข้อพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ รวมถึงแผนงานโครงการ
และงบประมาณที่ดําเนินการจําแนกตามยุทธศาสตร์ มีการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและอํานวย 
ความสะดวกในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการ โดย
ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาและ
วิจัย โดยยึดหลักการส่งเสริมวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดําเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติราชการ  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก ประกอบด้วย 
3 ยุทธศาสตร์ 7 ตัวชี้วัด โดยมีนายสงกรานต์ สุขเกษม ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นผู้วางแนวทางการบริหาร  

งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 132,000 บาท 2) งบประมาณเงิน
รายได้ จํานวน 76,800 บาท และ 3) งบกลางเงินรายได้ จํานวน 850,750 บาท  

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 2 ประเภท คือ 1) โครงการ
ตามพันธกิจ จํานวน 3 โครงการ และ 2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
จํานวน 1 โครงการ จําแนกประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาการใหบ้รกิารให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือให้

หน่วยงานนําไปใช้สําหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ โดยเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินก่อนเสมอ 

2. ให้จัดทํางบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควบคู่กับวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือให้ทราบถึงแหล่งที่มาของวงเงิน 

3. จัดทํางบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรือตัวชี้วัดของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ก 
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4. จัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีการวัดผลความสําเร็จของผลงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดค่าได้และครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5. จัดทํางบประมาณโดยเน้นการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
6. มีการทบทวน เป้าหมายการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน และภารกิจ

ยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมา ทบทวนค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมใช้หลักการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก โครงการ/กิจกรรมที่หมดความจําเป็นหรือมีความสําคัญ
ในระดับรองหรือมีความซ้ําซ้อนกัน 

7. การจัดโครงการ/กิจกรรมควรให้ความสําคัญกับผลการประเมินและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินต่างๆ เช่น ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

8. การจัดทําโครงการเน้นการจัดโครงการกิจกรรมที่ลงสู่นักศึกษามากท่ีสุด 
9. เน้นการรายงานและติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ

หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
  
กลไกการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งเป็นผู้แทนจากบุคลากรในสํานักฯ โดยมีรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร เป็น
ประธาน หัวหน้าสํานักงานและบุคลากรเป็นเลขานุการตามลําดับ ดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเป็นรายไตรมาสเพือ่เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือค้นหาว่า
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลจะเสนอผู้อํานวยการสํานักและกองนโยบายและแผนตามลําดับ เพ่ือรายงานให้ทราบถึง
ปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธีการดําเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

- เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส 
2. ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการโดยคณะกรรมการประจําสํานักฯ ซึ่งติดตาม 

ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
3. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่ง

แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย/สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ข 
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สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงาน/ผลิต/หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย 
งบอุดหนุน 

รวมท้ังสิ้น ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

งบประมาณแผ่นดิน - - 132,000 132,000 

รวมงบประมาณแผ่นดิน - - 132,000 132,000 
ร้อยละ - - 100 100 

งบประมาณเงินรายได้ 3,000 53,800 20,000 76,800 

รวมงบประมาณเงินรายได้ 3,000 53,800 20,000 76,800 
ร้อยละ 3.90 70.05 26.05 100 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกลไกในการกํากับติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดําเนินงาน
ในภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานและผลักดันการดําเนินงานโครงการ  และ
กิจกรรมของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นทิศทางดําเนินการโครงการ/กิจกรรมในภารกิจต่างๆ ของสํานักส่ งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบรรลุผลตามเป้าหมาย 
2) เพ่ือเป็นแนวทางในการกํากับติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

1.3 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
จากบุคลากรในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีทิศทางการดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรังปรุง 2563) และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
2) คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3) คณะกรรมการดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
4) คณะกรรมการเสนอแผนปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผนของ

มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5) ประกาศใช้และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(ฉบับสมบูรณ์) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทางสื่อออนไลน์ 
http://reg.chandra.ac.th ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

กระบวนการจดัท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

 

 

คณะกรรมการดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทํา/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2564 (ร่าง)  

เสนอคณะกรรมการฯ 
 

มติคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 

 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทํา/ปรบัปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีพ.ศ.2564 (ร่าง2) เสนอคณะกรรมการฯ 

 

มติคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีพ.ศ. 2564 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการบริหารราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีกรอบแนวทางการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

 ปรัชญา (Philosophy) 
“ระบบงานทันสมัย เต็มใจให้บริการ คุณภาพงานประทับใจ” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน การผลิตบัณฑิตและการบริการการศึกษา” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
3. พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  
รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดําเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติราชการ ภายใต้

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ได้มีการนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของสํานัก 3 ยุทธศาสตร์ 7 ตัวชี้วัด โดยมีนายสงกรานต์ สุขเกษม ผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้วางแนวทางการบริหารจนถึงปัจจุบัน สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มีที่ตั้งของสํานักงาน คือ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2  และห้องเก็บเอกสาร คืออาคาร
สํานักงานอธิการบดี ชั้น 9  
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แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรังปรุง 2563)  
 
                  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   
เป้าประสงค์ :  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 
กลยุทธ์ : 1. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ 

    สังคมและผู้รับบริการ 
 
 
1.    ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 

  นโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ :  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีมคีวามทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้รับบริการ 
 
ตัวช้ีวัด :   2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุงรายวชิาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้รับบริการ 
 
กลยุทธ์ :    2. กํากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมและขั้นตอนที่ชัดเจน 

 
 

   พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ :  3. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 
 
ตัวช้ีวัด : 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
กลยุทธ์ : 3. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการโดยนําระบบเทคโนโลยสีารเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการบริการ 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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   บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ :  4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด : 4. ร้อยละของผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในหน่วยงาน 
 
กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยอาศับกฎระเบียบและขั้นตอนการดําเนินงาน 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

วิสัยทัศน์ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน การผลิตบัณฑิตและการบริการการศึกษา 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีมี 
    มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน   
    หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและผู้รับบริการ 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสําเร็จ  
    การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 

2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและผู้รับบริการ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4. ร้อยละของผลการประเมินตนเอง
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ในหน่วยงาน 

 

กลยุทธ์ 1. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและ
ผู้รับบริการ 

2. กํากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตร
ที่ทันสมัยโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
และข้ันตอนที่ชัดเจน 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการโดยนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาสนับสนุนการบริการ 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดย
อาศัยกฎระเบียบและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
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2.2 ประวัติความเป็นมาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในปัจจุบันเดิมเป็น
หน่วยงานของวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ทําหน้าที่จัดตารางสอนและตารางสอบยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการ
จนกระท่ัง พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูจันทรเกษม โดยมี 
อาจารย์วิภาวี ประพันธโยธินเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ ท่านได้จัดตั้งศูนย์วิชาการขึ้นเพ่ือประสานงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมีดร.สุวรรณ นาคพนมเป็นหัวหน้า ต่อมา พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) บังคับใช้มีผลให้เกิดหน่วยงานใหม่ขึ้นโดยศูนย์วิชาการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายทะเบียนรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันเรียกชื่อเป็นทางการว่า “สํานักส่งเสริมวิชาการ”  
โดยมี ผศ.กัมพล นรพัลลพ เป็นหัวหน้าสํานักฯ แยกฝ่ายงานเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายแผนการ
เรียน ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล  ฝ่ายเทคโนโลยี และฝ่ายห้องสมุด 

ในปี พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้มีผลให้ “วิทยาลัยครู       
จันทรเกษม” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ซึ่งมีการปรับโครงสร้างของสถาบันใหม่ โดยให้สํานัก
ส่งเสริมวิชาการมีโครงสร้าง 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน และ 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านทะเบียนและประมวลผลการเรียน
นักศึกษา บริการข้อมูลสารสนเทศ และให้คําปรึกษาทางด้านการส่งเสริมวิชาการแก่นักศึกษา ต่อมามีการได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีการปรับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย สํานักส่งเสริมวิชาการได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  
และแบ่ง โครงสร้าง เป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่  สํ านักงานผู้ อํานวยการ กลุ่มงานประมวลผล และ  
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ  มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่จัดระบบและบริหารงานวิชาการตั้งแต่การรับ
นักศึกษาการจัดการศึกษา  และตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ในปี พ.ศ.2560 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป  
งานมาตรฐานวิชาการ  งานทะเบียนและประเมินผล และงานบริการการศึกษา ซึ่งทั้ง 4 งาน จะมีหัวหน้างาน
แต่ละงานคอยกํากับดูแลในแต่ละงานนั้นๆ  

จากการบริหารงานสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีผู้อํานวยการสํานักฯ เป็นผู้วางแนว
ทางการบริหารไว้จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายสงกรานต์ สุขเกษม เป็นผู้อํานวยการสํานักฯ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีที่ตั้งของสํานักงาน คือ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2  

และห้องเก็บเอกสาร คืออาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 9 
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2.3 โครงสร้างส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

นายสงกรานต์ สุขเกษม 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมยั จัตุรตัน ์

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุตม์  วานะ 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
นางสาวจันทิมา  ชุลีกราน 

งานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรประจําฝ่าย 
นายธนัญชย์  พันพึ่ง 
เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานท่ัวไป 
 
นางพรรณนิกลุ  บด ี
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 
นางสาวนัฏฐิกา วิลัยหล้า 
เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 
 
นายทนงศักดิ์   คงทอง 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
 

งานทะเบียนและประเมนิผล 
บุคลากรประจําฝ่าย 
นางสาววรรณเศรษฐ์ สวสัดิ์ถาวร 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
นายบุญช่วย  แก้วศร ี
นักวิชาการศึกษา 
 
นางสาวดวงฤดี พรมขวัญ 
นักวิชาการศึกษา 
 
นางปนัดดา  สกุลขอเจรญิ 
นักวิชาการศึกษา 

งานบริการการศึกษา 
บุคลากรประจําฝ่าย 
นางวิภากมล  งามล้าํ 
นักวิชาการศึกษา 
 
นางสาวอัชรา  ยิ้มแย้ม 
นักวิชาการศึกษา 
 
นางสาวเสาวลักษณ์ พระนอน 
นักวิชาการศึกษา 
 

งานมาตรฐานวิชาการ 
บุคลากรประจําฝ่าย 
นางชุติมา  บุญเกื้อ 
นักวิชาการศึกษา 
 
นายสมคดิ พิศโสระ 
นักวิชาการศึกษา 
 
นางสาวสุทามาศ  บญุนํา 
นักวิชาการศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 

(1) เป้าหมาย 

    1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    2.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

       2.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 

      2.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรยีนการสอน 

                           ในสถานศกึษา 

       2.1.3 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

       2.1.4 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

  2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

       2.2.1 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

       2.2.2 ช่วงวัยแรงงาน 

       2.2.3 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

  2.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

       2.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 

       2.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 

       2.3.3 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       2.3.4 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง    

                                 ตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

       2.3.5 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

       2.3.6 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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  2.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

       2.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพ 

แวดล้อมรวมทั้งสื่อ 

       2.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม

สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 

  2.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

       2.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

       2.5.2 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

  2.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

       2.6.1 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 

  2.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

       2.7.1 การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหก้ลายเป็นวิถีชีวิต 

       2.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

       2.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

       2.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

การศึกษาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน  

ทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึง 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น

การลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้เรียนสามารถกํากับการ

เรียนรู้ของตนเองได้เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ดําเนินการตามพันธกิจที่กฏหมายกําหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่น

ตั้งใจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าของสังคม และประเทศชาติ 
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3.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

 3.2.1 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

  (1) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 

   (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่

จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 

 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปัญญา 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดม้ีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับ 

ชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม

เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่  21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เชิ งบู รณาการที่ เน้น 

การลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรองพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกํากับ 

การเรียนรู้ของตนเองได้เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได ้รวมถึงมทีักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

    1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตวรรษที ่21 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมี

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น  

ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการ

สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอบ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 

เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
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(2) ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (รอง) 

(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมเพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทาง

สังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทัง้ 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดย

กําหนดพ้ืนที่ ความรับผิดชอบทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าวและพ้ืนที่จังหวัด

ชัยนาท เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนที่ดีเพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพ และ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มข้น และพ่ึงตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน 

และลดความเหลื่อมล้ําเกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการดําเนินงาน

ช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีเครือข่ายความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น 

ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัย ของอาจารย์ที่ทํางานกับท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  

(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างเสริมทุนทางสังคม 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม 

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทัง้ 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดย

กําหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าวและพ้ืนที่จังหวัด

ชัยนาท เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนที่ดีเพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพ และ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มข้น และพ่ึงตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน 

และลดความเหลื่อมล้ํา เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการดําเนินงาน

ช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีเครือข่ายความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น 

ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ทํางานกับท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
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(3) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความ

คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 

(1)เจ็บป่วย (2)คลอดบุตร (3)ตาย (4)ทุพพลภาพ/พิการ (5)เงินช่วยเหลือ

ครอบครัวหรือบุตร (6)ชราภาพ (7)ว่างงาน (8)ผู้อยู่ในอุปการะ (9)และการ

บาดเจ็บจากการทํางาน (ร้อยละ) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดําเนินโครงการ  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่นักเรียนใน

ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยสนับสนุน 

ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น 

(3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ 

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม

เปราะบางได้รับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม

เปราะบาง ที่ได้รับความคุม้ครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 

9 ด้าน ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ 

(5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน

อุปการะ (9) และการบาดเจ็บจากการทํางาน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดําเนินโครงการ 

สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่นักเรียนใน

ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยสนับสนุน 

ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น 
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3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  

เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง

การพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน

การเรียนรู้และการสอน ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่  

เป้าหมายกิจกรรม 

1) ครมีูความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 

2) ครมีูความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเตมิและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

3) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถกํากับดูแลและอํานวยการให้ครูออกแบบรายวิชา

เพ่ิมเตมิหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถนําไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

4) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติม

หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการนําไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน  

ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศและ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

เป้าหมายกิจกรรม ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศและ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาน

ประกอบการ ในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน การแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัย

ให้แก่องค์กร ภาคเอกชน  

เป้าหมายกิจกรรม การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระหว่างภาครัฐ เอกชนและ 

สถานประกอบการ ทัง้ในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัย นวัตกรรม 
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3.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม    

มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น

ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) เป้าหมายรวมที่  3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยมีทัศนคติและ 

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า

ทัน สถานการณ์มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม 

ทางจิต วิญญาณ มวีิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม  

(3.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และ  

ความสามารถเพ่ิมขึ้น  

(3.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.3 คนไทยมีการศึกษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย 

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

3.4.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก  

คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัยจิตสาธารณะ รวมทัง้เร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้

ปลอดจากอบายมุขอย่างจรงิจัง  

(3.5) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมี้ทักษะความรู้และความสามารถใน 

การดํารงชีวิตอย่างมคุีณค่า  

3.5.1 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

(3.6) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.6.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาความเป็นครู เป็น    

ผู้แนะนําและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู  

ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้าง

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
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3.6.2 จัดทําสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ  

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกทั่วถึง ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ และ  

ใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (รอง)  

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ  

เข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ 

การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี

สิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ  

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  

 เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธํารงรักษาไว้ 

ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

 3) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  

 4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตมีส่วน 

ร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

 5) ตัวชี้วัด 

 ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

 ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความ

มัน่คง  

6) กลยุทธ์ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียน

การสอนทั้งในระบบและนอก ระบบสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมัน่คง 
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3.3                

 3.3.1                     (พ.ศ.2560 – 2579)  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)

✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking  

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน

ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ

การทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 

สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและ

ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณา มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

(Compassion)  

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  

53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้  

1)  ประชากรทุกคนเข้าถงึการศึกษาทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถงึ (Access) ม ีตัวชี้วัด 

ที่สําคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ

เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า 

เทียม (Equity) ม ตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา  15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาทีมี่คุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

(Quality) ม ีตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล

นักเรียน ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน

อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
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4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาทีมี่ประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ 

เป้าหมาย (Efficiency) ม ีตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทัง้มกีลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที ่

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ม ีตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน

การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษา

ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที ่1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  

1.1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนทีพิ่เศษได้รับ  

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ  

1.3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ โดย 

ได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็น

พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ

วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแล  และ

ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ จาก

ธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและ เป็น 

เลิศเฉพาะด้าน 
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2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม   

ทางเศรษฐกิจ 

โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง 

ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา

กําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการ 

จัดทําแผนผลิตและพัฒนา กําลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มีเป้าหมาย ดังนี้  

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที ่

จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ  

มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

อย่างมคุีณภาพและมาตรฐาน  

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตารางเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ  

ประชาชนสามารถเข้าถงึได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที ่

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

3.6 ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 

3.7  ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  

1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย  

1.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา  

ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา  

ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการจัดทําฐานข้อมูลรายบุคคล 

ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มคุีณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

1.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

1.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  

โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และพัฒนาองค์ความรู้  

งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการ  

สําคัญ เช่น โครงการน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียน 

คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ 

ตรวจสอบได้ 

2.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา 

2.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนและพ้ืนที ่

2.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที ่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 

2.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  

สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเตม็ตามศักยภาพ 

โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิม

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

ปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาและมีแผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองนําร่องระบบ

การจัดสรรเงิน ผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 

3.3.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

วิสัยทัศน์ 

“อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคมนําทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างนวัตกรรม ความรู้

งานวิจัยที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 

2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต 

3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 

4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลระบบอุดมศกึษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ 

เป็นอิสระในการบริหารตนเอง 

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที ่1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากําลังคนและสร้างเสริมศกัยภาพทั้งทักษะความคิด 

และการรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และ

ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 

เป้าหมาย 

1.1  ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา 

1.2  การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัย  

 ทํางานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

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

1.5  ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization)     

 เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
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ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI)  

KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา ค่าเป้าหมาย 60 : 40  

KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจํานวนประชากร ช่วงอายุ 18 – 22 ปี  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 

KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) ค่าเป้าหมาย C1+  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะ ทาง 

อาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัด

หลัก 2 ตัว 

เป้าหมาย 

2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ไดม้าตรฐาน ครอบคลุม

ความรู้และ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

2.2 พ ัฒนาทักษะการทํางานและการแก้ปัญหา (3R8C) 

2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI)  

KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking  

ค่าเป้าหมาย 21st Century  

KPI 5 : Innovative Universities ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศกึษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถ  

ในการใช้ความรู้สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคําตอบที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทัง้

ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 

เป้าหมาย 

3.1 พ ัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการบริการ  

ทีมี่ต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center)  

3.2 พ ัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมทีมี่ 

คุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จํานวนอาจารย์, จํานวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation) 

3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่นําไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และชี้นํา 

สังคม (จํานวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม) 
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3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (University 4.0, World Class  

/ Global University Ranking) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI)  

KPI  6 : จํานวนนักวิจัยต่อประชากร ค่าเป้าหมาย  60 คน 

 KPI 7 : รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยค่าเป้าหมาย  

50 ล้านบาทต่อปี 

KPI 8 : World Class Ranking at 200 ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนําความรู้ไปแก้ปัญหา ผ่าน 

ความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

เป้าหมาย 

4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) 

4.2 ส่งเสริมการนําความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator  

และ Accelerator)  

4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือ 

กับเอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University) 

4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 9 : จํานวน Technology-based startups ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 

KPI 10 : นําองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างความเขม้แข็งให้กับ SMEs ค่าเป้าหมาย ไม่น้อย 

                              กว่า 800 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมปีระสิทธิผล และ 

มีระบบการกํากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ประกอบด้วยเป้าหมาย 

4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

เป้าหมาย 

4.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศกึษา (HE Restructure,  

Governance Roles and Responsibility) 

4.2 ปรับปรุบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศกึษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากร  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดตน้ทุนต่อหน่วย/ความรบัผิดชอบด้านการเงิน) 
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4.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ  

สกอ. และต่อสาธารณะ)  

4.4 สร้างระบบการกํากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (GovernanceAccountability/ 

Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ90  

KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม  

รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

เป้าหมาย 

6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบัน 

อุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA) 

6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อม     

กับการให้คณุ ให้โทษตาม Performance 

6.3 สร้างกลไกการประเมินคณุภาพทีมุ่่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้และทักษะของ 

บัณฑิต (Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking) 

6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจ 

ทุกด้าน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners) 

6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและ 

สถิติ อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ  

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI)  

KPI 13 : ร้อยละการสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ80 

KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา  
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3.3.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

                   วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มสีมรรถนะและเป็น 

สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ด ีเป็นพลเมอืงดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม 

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทีมี่คุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้น 

การบูรณาการเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนําแนวพระราชดําริสู่การปฏิบัติ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ 

เขม้แข็งของผู้นําชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  

พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ  

1. ด้านเศรษฐกิจ 

2. ด้านสังคม 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านการศึกษา  

กลยุทธ์  

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ 

ดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

รวมถึง Timeline ในการดําเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมนีัยสําคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น  
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ตัวช้ีวัด  

1.1 ม ีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ 

ชมุชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศกัยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.2 จํานวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเป็นผลจากการ 

วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

1.3 ร้อยละสะสมของจํานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดําเนินโครงการพัฒนา  

เปรียบเทียบกับจํานวนหมูบ่้านทัง้หมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 

1.4 จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ สะสม  

(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 

1.5 จํานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนําเปรียบเทียบกับ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทัง้หมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1.7 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือ 

เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยทีพึ่งประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจํานวนประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา 

ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.9 ร้อยละของหมูบ่้านทีมี่ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมขึ้น  

1.10  อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.11  มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง 

คุณค่าและ จิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น 

1.12  จํานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทีป่ระสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.13  อัตราการอพยพของประชากรวัยทํางานในท้องถิ่นลดลง 
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โครงการหลัก  

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้

พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ)  

3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพ่ือวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  

เป้าหมาย  

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะ 

ให้ศิษย์แต่ละช่วยวัยได้ 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ   

การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ 

เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมี้ความเป็นมืออาชีพ 

3. บ่มเพาะนักศึกษาครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย  

จิตวิญญาณ ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) ม ีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) ม พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

เขม้แข็ง 3) มีงานทํา มอีาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  

4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ตัวช้ีวัด  

2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพ่ือให้บัณฑิตครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะ ที่พึง

ประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคณุลักษณะครศูตวรรษที่ 21 

2.2 ร้อยละครูของครูทีมี่ประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา  
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2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน  

ต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี  

2.4 มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่เข้าสู่วิชาชีพ  

2.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัพฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา  

สมรรถนะครูประจําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.6 สัดส่วนบัณฑิตครูทีไ่ด้รับการบรรจุเข้าทํางานในภูมิภาค  

2.7 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและ 

นานาชาติ หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมขึ้น 

โครงการหลัก 

1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด 

2. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. โครงการจัดทําคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4. โครงการจัดทํา Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 

5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ

โรงเรียนในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วยการ 

บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ 

และคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มสีมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์  

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ 

ตอบสนอง การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
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3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทํางาน และเสริมสร้างทักษะและ 

จิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น  

5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทัง้ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต  

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพ

และมีความเป็นพลเมืองดีมีวินัย 

6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็น 

รูปธรรม โดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ(Timeline) 

ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ตัวช้ีวัด 

3.1 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ 

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม 

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ  

3.5 อัตราการได้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลําเนาและ 

นอกภูมิลําเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1ปี 

3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

3.7 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศกึษาเพ่ิมขึ้น 

โครงการหลัก 

1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือ

จัดการเรียนรู้ 

3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

เป้าหมาย  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรบัระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบัน 

การศึกษา เพ่ือท้องถิ่นที่สร้างความมัน่คงให้กับประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารทีมี่ประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้าง      

ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 

และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที ่

2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการ 

การเรียน การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล  

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากร  

ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 

4.1 จํานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ  

4.2 อัตราส่วนจํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจํานวน 

ผลงานดังกล่าวที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

4.3 ผลการสํารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่สําคัญระดับชาติ/ 

จงัหวัด/ องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

4.4 จํานวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4.5 ระดับผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก  

4.6 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์กรภายในและต่างประเทศ 

4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ  

4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ  

4.9 ผลสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการทีมี่ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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โครงการหลัก 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์”  

3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

5. โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
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3.4 ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสและความเสมอกภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2561 - 2580) 

ประเด็นท่ี 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นท่ี 15 
พลังทางสังคม 

ประเด็นท่ี 17 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ประเด็นท่ี 5 
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 

ของสังคม 
และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา 
กําลังคน การวจิัย 

และนวัตกรรมเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา 
ศัยกภาพคน 

ทุกช่วงวัย และ 
การสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอาค 

และความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการศึกษา 
เพื่อสร้างคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา

ประสิทธภิาพ 
ของระบบ 

บริหารจดัการศึกษา 
 

 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
อุดมศกึษาเป็น แหลง่
พัฒนา กําลังคนและ

สร้าง เสริมศกัยภาพ ทั้ง
ทักษะความคิด และการ
รู้คิดเพือ่สนับสนนุการ
พัฒนา ประเทศตาม 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพนักศึกษา 
เสริมสร้างความรู ้และ

ทักษะทางอาชีพ ให้พร้อม
รองรับการ เปลี่ยนแปลง ที่

จะเกิดขึน้ในอนาคต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เสริมสรา้งสมรรถนะหลกั 
ของอดุมศกึษาไทยให้เป็น 

แหล่งพฒันาตอ่ยอด 
ความสามารถในการใช ้

ความรู ้สร้างผลงานวจิัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อุดมศึกษาเป็นแห่ง

สนับสนุนการสร้างงาน
และนําความรู้ไป

แก้ปัญหาผ่านความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน

และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ปรับปรงุระบบการบริหาร
จัดการให้เกดิประสทิธิภาพ 
มีประสทิธผิล และมีระบบ

การกํากับดแูลที่รับ 
ผิดชอบตอ่ผลของ

มหาวิทยาลัยในทกุดา้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ปรับระบบโครงสร้าง 
การตรวจสอบการ
จัดสรรงบประมาณ 

และการติดตามรายงาน
ผลที่มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเพื่อการพัฒนา 
ท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ.2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาการให้บริการมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 4 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

4.1 สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน การผลิตบัณฑิตและการบริหารการศึกษา” 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรของสํานัก 
3. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาด้านหลักสูตร แผนการเรียน งานรับสมัครนักศึกษา 

งานทะเบียนและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารงานและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Uniqueness) 
“สนับสนุนการผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
“บณัฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 
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สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงาน/ผลิต/หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย 
งบอุดหนุน 

รวมท้ังสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

งบประมาณแผ่นดิน - - 132,000 132,000 

แผนงาน : ภารกิจพ้ืนฐาน - - 132,000 132,000 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 132,000 132,000 

โครงการ : บริหารจัดการงานของสํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน - - 132,000 132,000 

กิจกรรมหลกัที่ 1: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 132,000 132,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1: จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  - - 132,000 132,000 

รวมงบประมาณแผ่นดิน - - 132,000 132,000 
ร้อยละ - - 100 100 

แผนงาน/ผลิต/หน่วยงาน 
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย 

งบด าเนินงาน รวมท้ังสิ้น 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่า

สาธารณูปโภค 

งบประมาณเงินรายได้ 53,800 20,000 3,000 76,800 

แผนงาน : ภารกิจพ้ืนฐาน 53,800 20,000 3,000 76,800 
ผลผลิต : การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 53,800 20,000 3,000 76,800 

โครงการ : บริหารจัดการงานของสํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 53,800 20,000 3,000 76,800 

กิจกรรมหลกัที่ 1: สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 53,800 20,000 3,000 76,800 

กิจกรรมย่อยท่ี 1: จัดประชุมตามภารกิจของสํานักส่งเสรมิวิชาการฯ  - - - - 
กิจกรรมย่อยท่ี 2: บริหารจัดการงานของสํานักส่งเสรมิวิชาการฯ  53,800 20,000 3,000 53,800 

โครงการ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก 3,600 - - 3,600 
กิจกรรมหลกัที่ 1: สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 1,800 - - 3,600 

กิจกรรมย่อยท่ี 1: ประชุมทบทวนการจดัทําการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 1,800 - - 3,600 
รวมงบประมาณเงินรายได้ 53,800 20,000 3,000 76,800 

ร้อยละ 70.05 26.05 3.90 100 

         

        

                 

 

งบแผ่นดิน 12.46% 

งบรายได้ 7.25% งบกลางมหาวิทยาลัย 

80.35% 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  วงเงิน

(บาท) 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) งบกลาง งบแผ่นดิน งบรายได้ 

โครงการบริหารจัดการงานของสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  -  - 132,000 66,000 66,000 - - 
โครงการบริหารจัดการงานของสํานักส่งเสริมวิชาการฯ - -  76,800 50,900 24,700 2,700 2,100 
กิจกรรม – การประชาสัมพันธ์การขอสําเร็จการศึกษา - - - -     

กิจกรรม – การตดิตามนักศึกษาค้างรุ่นที่ไม่สําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์การศึกษา 

- - - -     

โครงการอบรมการให้บริการระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  -  - -  - - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - -  -     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์
ต้นแบบ 

 - - 31,000 - -  31,000 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน  - -  3,600 - - 1,800 1,800 
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ส่วนที่ 5 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 

5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 สํานักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียนสู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานที่จะมุ่งมั่นผลักดันการดําเนิน

แผนงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ และในการดําเนินงานโครงการสําคัญต่างๆ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพกําลังทั้งในด้านบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็น

เอกภาพและการสื่อสารระหว่างกลุ่มงาน ดังนั้นสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงกําหนด แนวทางที่

สําคัญในการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้  

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นกลไกสําคัญ ใน 

การดําเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดแผนงาน /โครงการ /

กิจกรรมหลักที่จะนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก  

2) ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสําคัญในการใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรอบในการบริหารการดําเนินพันธกิจของ

หนว่ยงาน  

3) ผู้บริหารดําเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ  

ประจําปีงบบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้บุคลากรได้รับทราบมีความรู้ 

ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดําเนินงาน 

ตามแผนฯ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 

พัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางใน 

การบริหารงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
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5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

1) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและ  

ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายไตรมาส 

2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  

ผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส 

5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานให้หัวหน้าสํานักงานและ 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการทราบ 

2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวบรวมผลการดําเนินงานจัดส่งไปยังกองนโยบายและแผน  

เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้กองนโยบายและแผนดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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