แผนกลยุทธ์
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
(พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คำนำ
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม โดยเป็นแผนที่ได้พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขมำจำก
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐำน
ของข้อมูลที่ประมวลจำกสภำพปัจจุบั น ณ เวลำนั้นและวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค ภำวะ
คุกคำม ในเวลำนั้น อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ และแนวโน้มต่ำงๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรมี
กำรปรับปรุงให้เหมำะสมอยู่เสมอ
ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนและจัดทำแผนกล
ยุทธ์ 1 ชุด และคณะทำงำนดังกล่ำวได้ดำเนินกำรปรับปรุงโดยมีเนื้อหำสำคัญประกอบด้วยส่วนที่ 1 บทนำ ซึง่
ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำ กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ประโยชน์ที่คำด
ว่ำจะได้รับ และตำรำงสรุปที่มำและควำมสอดคล้องในกำรทำกลยุทธ์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป โดยกล่ำวถึงข้อมูล
พื้นฐำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จำนวนบุคลำกร ที่ตั้งสำนักฯ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของสำนักฯ ส่วนที่ 3 เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในจะอ้ำงถึงนโยบำยที่เกี่ย วข้องและนโยบำยของผู้บริหำรในกำรบริห ำรสำนักฯ และในส่ ว นของกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกจะกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ หรือนโยบำยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่
สำมำรถป้องกันได้ ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
โดยจะกล่ำวถึงปรัชญำ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และรำยละเอียด เชิงยุทธศำสตร์ของสำนัก
ส่ งเสริ มวิช ำกำรและงำนทะเบี ย น ส่ ว นที่ 5 กำรติดตำมและประเมินผลเป็นกำรติ ดตำม กำรประเมินผล
คำอธิบำยแต่ละตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ส ำนั กส่ งเสริ มวิช ำกำรและงำนทะเบียนหวังเป็น อย่ำงยิ่งว่ำแผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นแนวทำง
ที่สำคัญสำหรับหน่วยงำนในกำรร่วมกันพัฒนำให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ตำมที่ได้กำหนดไว้

(นำยสงกรำนต์ สุขเกษม)
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหำร
แผนกลยุ ทธ์ ฉบั บ นี้ ได้จั ดทำขึ้น เพื่อ เป็นแนวทำงส ำหรับ กำรบริห ำรจัด กำรส ำนั กส่ งเสริมวิช ำกำร
และงำนทะเบียนในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำงำนในด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อนำพำสำนักฯ ไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนคำนึงถึงประเด็นควำมท้ำทำยในด้ำนต่ำง ๆ ควำมคำดหวังที่สังคมมีต่อมหำวิทยำลัย แนวนโยบำยแห่ง
รัฐ แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลและแนวนโยบำยต่ำง ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนด ตำมกรอบ
แผนพัฒนำระยะยำวของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ของมหำวิทยำลัย โดยมีข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ ดังนี้
1. ปรัชญำ (Philosophy)
“ระบบงำนทันสมัย เต็มใจให้บริกำร คุณภำพงำนประทับใจ”
2. วิสัยทัศน์ (Vision)
“นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยมำสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตและกำรบริกำร
กำรศึกษำ”
3. พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมระบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์และบุคลำกรของสำนักฯ
3. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนบริหำรหลักสูตรให้มีคุณภำพ
4. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรกำรศึกษำด้ำนหลักสูตร แผนกำรเรียน
งำนรับสมัครนักศึกษำ งำนทะเบียนและประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรงำนและกำรประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ว ยงำนทั้ ง ภำยใน
และภำยนอกภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล
4. อัตลักษณ์ (Identity)
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต

5. รำยละเอียดเชิงยุทธศำสตร์
แผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก ส่ ง เสริ ม วิช ำกำรและงำนทะเบี ย น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุง
พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ 1 กำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์
1. พัฒนำระบบกำรรับสมัครนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
2. กำรมีส่วนร่วมของสำนักในกำรพัฒนำหลักสูตรที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ (TCAS) เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้เข้ำอบรม “เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรกำรรับรองคุณภำพในฐำนข้อมูล TQR”
กลยุทธ์
1. พัฒนำระบบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ให้มีควำมหลำกหลำย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ
ยุทธศำสตร์ 2 กำรส่งเสริมระบบกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. ระบบกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน กำรวัดและกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษำใหม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ.
ยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและระบบบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์
1. เพื่อให้บัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
2. บริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
3. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำต่อจำนวนนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย
2. ร้อยละของผลกำรประเมินตนเองตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรในหน่วยงำนเทียบกับผลกำรประเมิน
ผู้บริหำรโดยบุคลำกรในหน่วยงำน
3. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดี

4. ระดับคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนอยู่ในระดับดี
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
3. ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมหลักประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศำสตร์มีควำมเป็นรูปธรรม นำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน ภำยใต้กลยุทธ์แต่ละด้ำน
โดยได้กำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยต้องกำรให้บรรลุในแต่ละปี ทั้งนี้ยุทธศำสตร์ทั้ง 3
ประเด็น มีเป้ำประสงค์ทั้งหมด 6 ประกำร และมีแผนงำน/โครงกำรหลักที่มุ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุ
เป้ำประสงค์ทั้ง 6 ประกำร พร้อมกรอบวงเงินงบประมำณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมี
ควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร เพื่อขับเคลื่อนโครงกำรต่ำงๆ และเพื่อให้ประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมดมีกำรขับเคลื่อนไปสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง จึงได้กำหนดแนวทำงต่ำงๆ ในกำรสื่อสำร ถ่ำยทอดประเด็นยุทธศำสตร์ ถ่ำยทอดตัวชี้วัดสู่
ส่วนงำนต่ำงๆ ในหลำยช่องทำงรวมทั้งกำรมีระบบในกำรกำกับติดตำมเป็นระยะ กำรประเมินผล และกำรทบทวน
ปรับปรุงยุทธศำสตร์อีกด้วย
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การจัดทาแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความสาคัญต่อการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
การพัฒนาและดาเนินงานของสานัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและการดาเนินการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมีกรอบการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบุคลากร
ภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะได้มีทิศทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ปรัชญา
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม “ความรู้ ดี มี คุ ณ ธรรม น าชุ ม ชนพั ฒ นา” ด้ ว ยการท าตามพั น ธกิ จ
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้ผลการดาเนินงานนั้นบรรลุตามวิสัยทัศน์
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด การดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.3 กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การจัดทาแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการได้ดาเนิน การประชุม จัด ทาแผนกลยุทธ์ส านักฯ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
จากนั้ น ได้น ามาทบทวนให้ ส อดคล้ องกับ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม พ.ศ. 2562 – 2565
โดยเน้ น ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณา จากนั้ น จึ ง เสนอผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามเห็ น ชอบ
และนาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติต่อไป กระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี้
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แผนภำพกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

จากแผนภาพกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการ
ติดตามและประเมินผล
- พิจารณาข้อมูลพื้นฐานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผลการดาเนินงาน และผลการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis และพิจารณา
กลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยใช้ TOWS matrix

แผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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- จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยอ้างอิงจากแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. นาเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563) ต่อคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. จัดทาและเผยแพร่แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563)
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมถึงสอดคล้องกับประเด็น
การปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแนวทางการดาเนินงานในการจัดทาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสานักฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถนาผลการประเมิน ตรวจสอบ และติดตามไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข และพัฒนาแผนกลยุทธ์ฉบับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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1.5 ตำรำงสรุปที่มำและควำมสอดคล้องในกำรกำหนดกลยุทธ์ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ปรัชญำ
“ระบบงานทันสมัย เต็มใจให้บริการ คุณภาพงานประทับใจ”

ร่างแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ที่มาและความเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง
คงเดิม

“ระบบงานทันสมัย เต็มใจให้บริการ คุณภาพงานประทับใจ”

วิสัยทัศน์
“นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
และการบริการการศึกษา”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร
ของสานักฯ
3. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานบริหารหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาด้านหลักสูตร แผนการ
เรียน งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารงานและการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์

“นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการ
บริการการศึกษา”

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาคุณภาพ
งานด้านวิชาการและวิชาชีพ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาคุณภาพงาน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ

คงเดิม

1. ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรของ
สานักฯ
3. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาด้านหลักสูตร แผนการเรียน
งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารงานและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

คงเดิม

คงเดิม
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แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานด้านหลักสูตร แผนการเรียน
การรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์

ร่างแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์อุดมศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานด้านหลักสูตร แผนการเรียน การ
รับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

ที่มาและความเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ 1
การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่
2. ร้อยละของจานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาต่อจานวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริการการศึกษา
2. กากับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร
3. กากับ ติดตาม การลงทะเบียนให้ครบโครงสร้างตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร
4. ส่งเสริมการให้ความรู้และแนะนา ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษาและ
การขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา

ยุทธศำสตร์ 1
การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์
1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมของสานักในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ปรับเปลีย่ นเป้าประสงค์เพื่อให้
ตัวชี้วัด
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกล
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาใหม่ทรี่ ายงานตัวเทียบกับแผนรับของ
ยุทธ์
มหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้มีความหลากหลาย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา

แผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ห น้ า | 6
แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศำสตร์ 2
การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาใหม่ทรี่ ายงานตัวเทียบกับแผนรับของ
มหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของนักศึกษาที่สมัครในศูนย์รับสมัครแล้วยืนยันสิทธิ์
3. ร้อยละของนักศึกษาที่สมัครในระบบออนไลน์และยืนยันสิทธิ์
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุก
หลักสูตร
กลยุทธ์
1. พัฒนา ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
2. กากับ ติดตาม ตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ยุทธศำสตร์ 3
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานและการ
บริการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ในหน่วยงาน
2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรของสานักฯ ที่ได้รบั การพัฒนาที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ร่างแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ยุทธศำสตร์ 2
การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน การวัดและการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีความรูค้ วามเข้าใจในระบบการลงทะเบียนเรียน
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการจัดเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ 3
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์
1. เพื่อให้บัณฑิตสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2. บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2. ร้อยละของผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารใน
หน่วยงาน

ที่มาและความเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง

ปรับเปลีย่ นเป้าประสงค์เพื่อให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกล
ยุทธ์

ปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
และกลยุทธ์
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แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่างแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4. ร้อยละของความพึงพอใจในระบบการให้บริการของสานักส่งเสริม
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร
วิชาการและงานทะเบียน
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์
ดิจิทัล
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
2. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับศตวรรษที่
การศึกษาภายใน
21
3. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ในหน่วยงาน
4. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั เพื่อพันธกิจของ
หน่วยงาน

ที่มาและความเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
2.1 ข้อมูลพื้นฐำน
2.1.1 ประวัติควำมเป็นมำของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษมในปัจจุ บัน เดิ มเป็ นหน่ว ยงาน
ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม ทาหน้าที่จัดตารางสอนและตารางสอบยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการจนกระทั่ง พ.ศ. 2508
อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูจันทรเกษม โดยมีอาจารย์วิภาวี
ประพันธโยธิน เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ ท่านได้จัดตั้งศูนย์วิชาการขึ้นเพื่อประสานงานด้านการจัดการเรียน
การสอนโดยมี ดร.สุวรรณ นาคพนม เป็นหัวหน้าต่อมา พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) บังคับใช้
มีผลให้เกิดหน่วยงานใหม่ขึ้นโดยศูนย์วิชาการฝ่ายเทคโนโลยี ทางการศึกษา ฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายทะเบียนรวมเป็น
หน่วยงานเดียวกันเรียกชื่อเป็นทางการว่า “สานักส่งเสริมวิชาการ” โดยมี ผศ.กัมพล นรพัลลพ เป็นหัวหน้าสานักฯ
แยกฝ่ า ยงานเป็ น 5 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ฝ่ า ยแผนการเรี ย น ฝ่ า ยทะเบี ย นและประเมิ น ผล ฝ่ า ยเทคโนโลยี
และฝ่ายห้องสมุด
ในปี พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้มีผลให้ “วิทยาลัยครูจันทรเกษม”
เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏจั น ทรเกษม” ซึ่งมีการปรับโครงสร้างของสถาบันใหม่ โดยให้สานักส่ งเสริมวิช าการ
มีโครงสร้าง 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายทะเบียนและวัดผล มีภารกิจ
ด้านการจั ดการเรี ย นการสอน ด้านทะเบี ย นและประมวลผลการเรียนนักศึกษา บริการข้อมูล สารสนเทศและให้
คาปรึกษาทางด้านการส่งเสริมวิชาการแก่นักศึกษา ต่อมามีการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “มหาวิทยาลัย”
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย สานักส่งเสริมวิชาการได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อ
เป็น “สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” และแบ่งโครงสร้างเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มงานประมวลผล และกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่จัดระบบและบริหารงานวิชาการ
ตั้งแต่การรับนักศึกษา การจัดการศึกษา และตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ในปี พ.ศ. 2560 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่
ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยแบ่ ง โครงสร้ า งเป็ น 4 กลุ่ ม งาน ได้ แ ก่ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานมาตรฐานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล และงานบริการการศึกษา ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มงาน จะมีหัวหน้างาน
แต่ละงานคอยกากับดูแลในแต่ละงานนั้น ๆ
จากการบริหารงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้อานวยการสานัก ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เป็นผู้วางแนวทางการบริหารไว้จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายสงกรานต์ สุขเกษม เป็นผู้อานวยการสานักฯ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีที่ตั้งของสานักงาน คือ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 2 และห้อง
เก็บเอกสาร คืออาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 9
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2.2 ข้อมูลบุคลำกร
อัตรำกำลังบุคลำกรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีบุคลำกรปฏิบัติงำนทั้งสิ้น 18 คน ดังนี้
ที่
บุคลำกร
จำนวน (คน)
1
ผู้อานวยการ
1
2
รองผู้อานวยการ
2
3
หัวหน้าสานักงาน
1
4
พนักงานมหาวิทยาลัย
13
5
ลูกจ้างชั่วคราว
1
รวม
18
โครงสร้ำงบุคลำกรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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2.3 ที่ตั้ง สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภักจันทรเกษม
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีที่ตั้งของสานักงาน คือ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 2 และห้อง
เก็บเอกสาร คืออาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 9

2.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กร (Administration Chart)
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ส่วนที่ 3
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็น การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและความสามารถภายในองค์กรโดยใช้ 7s ของ McKinsey’s ได้แก่ โครงสร้างขององค์กร (Structure:
S1) กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร (Strategy: S2) ระบบในการด าเนิ น งานขององค์ ก ร ( System: S3) แบบแผน
หรื อพฤติกรรมการบริ ห ารจั ดการ (Style: S4) บุคลากรในองค์ กร (Staff: S5) ทักษะและความรู้ ความสามารถ
ขององค์กร (Skills: S6) และค่านิยมร่วมของบุคลากรในองค์กร (Shared Values: S7)
3.1.1 นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
1) นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เป็น “สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และเป็นสถาบันที่มีบทบาท
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาคเพื่อรองรับการดารงชีพ สถาบั นอาจมีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วย” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เป็นองค์กรหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบาย
กรอบทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกากับ ขับเคลื่ อน ควบคุม และตรวจสอบการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ โดยสร้างความเป็นเลิศ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของผู้สอนทุกระดับ
2. ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีกำรฝึกภำคปฏิบัติให้สอดคล้องกับภำคทฤษฎี
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถทำงำนได้ในสถำนกำรณ์จริง
ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน
จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” รวมทั้ง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้มีทักษะเหมำะสมกับสังคม
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพได้
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3.1.2 นโยบำยผู้บริหำร
วิสัยทัศน์
“บริการยอด บุคลากรเยี่ยม สู่มาตรฐานงานวิชาการ”
แนวทำงกำรบริหำรงำน
แนวทางการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งภายนอก
และภายในของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอแนวทางการบริหารงานที่จะพัฒนาในเวลา 4 ปี
ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1
2
3
4
5
6
7

แนวทำงที่จะพัฒนำในเวลำ 4 ปี
สร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจของการให้บริการของช่องทางการให้บริการต่างๆ (เช่น ทางอินเตอร์เน็ต)
พัฒนาระบบการให้บริการผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เป็นระบบปฏิบตั ิการแบบแอนดรอยร์
มอบรางวัลกับผู้ให้บริการดีเยีย่ ม เป็นรายเดือนหรือรายปี และขึ้นชาร์ตสาหรับผู้ให้บริการดีเด่น
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสานักส่งเสริมวิชาการผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์
โครงการอบรม การใช้งานระบบเทียบโอน-ยกเว้น และแต่งตั้งผู้ที่จะทาหน้าที่ในการดาเนินการในส่วนของคณะที่มีการทา
เรื่องเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา
โครงการอบรม การส่งผลการเรียนแบบ ออนไลน์ สาหรับอาจารย์ทบี่ รรจุใหม่
พัฒนา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการในปัจจุบัน

ด้ำนกระบวนกำรภำยใน
1
2
3
4

แนวทำงที่จะพัฒนำในเวลำ 4 ปี
การจัดตารางสอนรายปีการศึกษา และจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของหลักสูตรใหม่
กากับดูแล ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้าซ้อนของรายวิชาเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ
โครงการคูม่ ืออาจารย์ที่ปรึกษา เพือ่ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คาแนะนาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเทียบโอน
การให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเรียนครบโครงสร้างได้
ปรับปรุงการใช้งานของโปรแกรมหลักของสานักส่งเสริมวิชาการ เช่น ปรับปรุงระบบลงทะเบียนให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

ด้ำนบุคลำกรและกำรเรียนรู้
แนวทำงที่จะพัฒนำในเวลำ 4 ปี
1
2
3
4
5

การอบรม ให้มีหัวใจผู้ให้บริการ
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้รองรับ เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการต่าง ๆ
กิจกรรมกาหนดความเสีย่ งในแต่ละระบบงาน และประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ ในระบบการทางาน และ
ประเมินระดับของผลกระทบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ แล้วจะส่งผลมากหรือน้อยเท่าไรกับตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฝึกทักษะการเป็นผู้นา รับฟังความคิดเห็นด้วยแนวคิดเชิงบวกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการ Happy Office เพื่อความพร้อมในการทางานอย่างสดชื่นและมีสุขภาพที่ดี

ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน ให้ บริการด้ว ยรอยยิ้ม นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒ นาระบบ
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ และการบริ ห ารงาน ด้ ว ยแนวคิ ด เชิ ง บวก อย่ า งมั่ น คงมี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก าร
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อย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี และ สนับสนุนการพัฒนางาน
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกที่เ ป็น ปัจจั ย ที่ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บัติ ง าน แต่ไม่ส ามารถควบคุ ม ได้
หรือควบคุมได้ในระยะสั้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความสามารถภายนอกโดยใช้ปัจจัย 5 ด้าน ด้วยหลัก
C-PEST ได้แก่ ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors: C) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and
legal: P) ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic: E) ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Social-cultural: S) ด้ า นเทคโนโลยี
(Technology: T) โดยเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
3.2.1 นโยบำยของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 ได้กาหนดนโยบาย 11 ด้าน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจ
หลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงสามารถ
สรุปนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษัตริ ย์ เป็ น องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และ
ปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการกฎหมาย มาตรการทางสังคม จิตวิทยา และมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่
คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอื่นเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงกำรทั้งหลำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้ำใจ
หลักกำรทรงงำน สำมำรถนำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยาย
ผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมเป็ น อี ก สาเหตุ ห นึ่ง ของปั ญ หาความขั ด แย้ ง และความเดื อ ดร้ อ นทั้ ง หลายของ
ประชาชนจึงมีนโยบายที่ดาเนินการ ดังนี้
3.1 เร่งสร้าง โอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของ
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รัฐ กับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงาน
นอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.3 จั ดระเบี ย บสั งคม สร้ างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ แก่เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยส่งเสริมทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก
เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้ส ามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิต ได้
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ เพื่อ
สร้ า งสั ม มาชี พ ในพื้ น ที่ ลดความเหลื่ อ มล้ า และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ทั้ ง ในด้ า น
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น
4.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้ และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน การสอน เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนการไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.5 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญ
ในการปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตลอดจนพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตสร้า งสั นติ สุ ข และความปรองดองสมานฉั นท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาอื่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
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นาไปสู่การสร้างความสั มพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.7 สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ วั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อ นบ้ า น และวั ฒ นธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.8 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
8.1 เร่ ง เสริ ม สร้ ำ งสั ง คมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบกำรเรี ย นกำรสอน ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เ ทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ
8.2 ปฏิรู ป ระบบการให้ สิ่ งจู ง ใจระเบี ยบหรื อ กฎหมายที่ เป็ น อุ ปสรรคต่ อ การน างานวิจั ย ไปต่ อ ยอด
หรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำในระดับภำคหรือกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐและเอกชน
8.3 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยและ
พัฒนาและด้านนวัตกรรม เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาทีส่ าคัญในการต่อยอดสูก่ ารใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพืน้ ที่ต่าง ๆ
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรี ของความเป็ น ข้ าราชการและความซื่ อสั ตย์สุ จ ริต ควบคู่กับการบริห ารจัด การภาครัฐ ที่มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรื อแก้ไขกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยื ดยาวใช้
เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
3.2.2 นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1. นโยบำยพลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ตามที่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้แถลงนโยบายสาคัญกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2559 มีแนวทางสาคัญที่เป็นประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย ซึ่งเป็นจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา รวม 6
ประเด็น

ทั้งนี้จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดเป็นนโยบายและเป้าหมาย Roadmap ที่สาคัญ 9 แนวทาง
สามารถสรุปรายละเอียดที่สาคัญ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้
1) ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับผลการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ โดยแก้ปัญหาเด็กไทยไม่ เข้าสู่ ระบบการศึกษาในทุกระดับชั้น โดยใช้
แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดูแลการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ใช้ประโยชน์จาก DLTV ในการเข้าถึงการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันในกลุ่มโรงเรียนทั่วไป รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้
ระบบ DLIT (Distance Learning Information Technology) ในการจัดการเรียนการสอนให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ
และทั่วถึง
2) ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาภาพรวมการจัดอันดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ จาก IMD (International Institute for Management Development) โดยการสร้าง
มาตรฐานกรผลิตครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับอัตรากาลังครู 10 ปี ใช้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
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ลงไปช่วยพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ส่งเสริมให้การเลื่อนและคงวิทยฐานะเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนา
การวิจัยในโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รวมถึงการใช้โครงการโรงเรียนประชารัฐในการพัฒนาการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู้นาในภาคการศึกษา
3) จะทาครูให้ครบตามเกณฑ์ ครบทุกห้อง มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ครูครบตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครูประจาชั้น
ครบทุกห้องเรียน และต้องมีครูที่ตรงสาขาที่จัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญคือ การปรับ
เกณฑ์การคิ ดอั ตราครู ใ ห้ ส อดคล้ องกั บ การจั ด การศึ ก ษาให้ มีคุ ณภาพ จัดทาแผนอัตรากาลั งครูล่ ว งหน้า 10 ปี
พิจารณาบรรจุทดแทนอัตราครูที่เกษียณ จ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน และตรงกับพื้นที่ที่ ขาดแคลน รวมถึงบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น
4) ส่งเสริมให้เด็กเรียนท่องจาให้น้อยลง เน้นฝึกคิดวิเคราะห์ มีแนวทางสาคัญคือ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่เหมาะสม สามารถฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ครบทุกโรงเรียน ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม การทาประโยชน์เพื่อสังคม สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถนะ
ทางกาย รวมถึงการฝึกทักษะทางวิชาชีพเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง
5) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน เป็นการดาเนินงานโดย ความร่วมมือกัน
ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย พี่ เ ลี้ ย ง โรงเรี ย นศั ก ยภาพสู ง โรงเรี ย นศู น ย์ ส ะเต็ ม ภาคี แ ละเครื อ ข่ า ย และโรงเรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น การจัดพิมพ์คู่มือครูประถมและมัธยม
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรียนรู้ การจัดพิมพ์สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดอบรม online ผ่านระบบ
TEPE Link IPST การอบรมศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร และการอบรมครูแบบ face to face
6) ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน มีแนวทางการ
ด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ คื อ การสร้ า งแรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษา การจั ด ท า application พั ฒ นาครู ภ าษาอั ง กฤษ
ผ่านกระบวนการ Boot Camp ปรับชั่วโมงเรียนและเน้นการเรียนการสอนเพื่อการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เป็น 5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถานศึกษา เป็นต้น
7) จะผลิ ตกาลั งคนให้ ตรงกับ ความต้ องการของประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน 10 ปี
มีแนวทางในการดาเนินงานคือ การจัดทาฐานข้อมูลความต้องการของประเทศให้สถานศึกษา เปิดหลักสูตรที่เป็นไป
ตามความต้องการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามขีดความสามารถและความสนใจ โดยการแนะแนวผู้ปกครองและ
นักเรียน รวมถึงการใช้กฎหมายพิเศษในการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
8) ผลิ ต คนดี อ อกสู่ สั ง คม ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต อาสา และวิ จั ย ให้ กั บ นั ก เรี ย นผ่ า นกิ จ กรรม
แบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9) การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกระบวนการที่ เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจในการลงโทษ และตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามกรณี
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2. นโยบำยนำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ตามที่ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้แถลงนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งมุ่งเน้นการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
มีรายละเอียดที่สาคัญและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้
1) ด้ำนควำมมั่นคง ประกอบด้วยแนวทางหลัก คือ
1.1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โดยการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนา
พระราชปณิธ านและพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒ นาหลั กสู ตร การเรียนการสอนวิช าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ แ ละสถาบั น พระมหากษั ตริ ย์ รวมถึงการพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนเพื่ อ ความปรองดอง
และสมานฉันท์
1.2) การบริหารจัดการ โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2) ด้ำนกำรผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางหลัก คือ
2.1) การยกระดั บ มาตรฐาน พั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และครู ด้ า นภาษา ประกอบด้ ว ยการ ยกระดั บ วิช า
ภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 พัฒนาวิชาภาษาจีน ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
2.2) ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภ าคี
กับสถานประกอบการและชุมชน
2.3) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์
3) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน โดยมีแนวทางหลัก คือ
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย การจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การสรรหาครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู และการพัฒนา อบรมครูที่เชื่อมโยงกับ
การรับ วิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทางหลัก คือ
4.1) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
4.2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
4.3) จัดระบบการคัดเลื อกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้ สิ ทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางหลัก คือ การสร้างจิตสานึก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
ในการคัดแยกขยะและนากลับมาใช้ประโยชน์
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6) ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร โดยมีแนวทางหลัก คือ
6.1) การพิจารณากฎหมายหลักและกฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
6.5) บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
3.2.3 (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุ ทธศาสตร์ ช าติฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้ นเพื่อ เป็น กรอบการด าเนิน งานของประเทศและหน่ว ยงานต่ าง ๆ ที่
เกี่ย วข้อง ประกอบด้ว ย เป้ าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ ร่ว มกัน รวมทั้งนโยบายแห่ งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา
ของกาลังอานาจแห่ งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต
1) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
1.1 การเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
1.3 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง
1.4 พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
1.5 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล)
1.6 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
1.7 ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ
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1.8 ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
2) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
2.1 พัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
2.2 พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
2.4 ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
2.5 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
3) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
3.2 การวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างประชากรสู่ สั งคมสู งวัย ภายใต้ส ภาวะแวดล้ อมประเทศที่เปลี่ ย นแปลง
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ โดยคนไทย
ที่พึงปรารถนาในอนาคตจะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ
สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยที่สาคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ แบ่งเป็นช่ว ง
การตั้งครรภ์ แรกเกิด ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1) การสร้างความมั่งคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
2) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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3.2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทา
บนพื้ น ฐานของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainalbe
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็ น
การปฏิรูปประเทศ โดยสามารถสรุปยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงานโครงการสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เพิ่มขึ้น
1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.4 คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น
1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
2.1 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานรากให้ มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
2.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
3.1 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
1) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
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2) ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
สูงขึ้น
3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
3.1 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
6.1 ลดสั ดส่ ว นค่าใช้จ่ ายด้านบุ คลากร และเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัด การและการใช้บ ริก ารของภาครั ฐ
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
6.2 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว
มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
6.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
8.1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
8.2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
9.1 เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาคัญคนทุกกลุ่มในสังคม
แนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
9.2 การพัฒนาเมือง
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3.2.5 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จะเริ่มดาเนินการในปี 2560 โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้
นาไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนฯ โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส และความ
เสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงาน
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
มี ความเป็นพลวัต โดยมียุทธศาสตร์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1) พัฒ นาการจั ดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติและการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ
3) พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การจั ด ระบบการดู แ ลและป้ อ งกั น ภั ย คุ ก ถามใ นรู ป แบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในระบบแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
1) ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3) ส่ ง เสริ ม การวิจั ย และพั ฒ นา เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้แ ละนวัต กรรมที่ ส ร้า งผลผลิ ต และมู ล ค่ า เพิ่ มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้คนทุกช่ว งวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ สื่ อ ต าราเรี ย น และสื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี ประสิทธิภาพ
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา
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7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.6 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ พั น ธกิ จ บทบาทหน้ า ที่
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
มำตรำ 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู
มำตรำ 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
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(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศทางวิช าการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้อง
ให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุ ณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลั ย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริ ใ นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.2.7 ตัวแบบประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรมของ
ประเทศไทย เพื่อก้าวข้ามปัญหากับดับความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง และ กับดับความไม่สมดุลในการพัฒนา ด้วย
รูปแบบการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ควบคุ ม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่ ม ดิ จิ ต อล เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ เ ชื่ อ มต่ อ และบั ง คั บ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูล ค่าสู ง (Creative, Culture & High
Value Services)
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ทั้งนี้ ระบบการบริ ห ารจั ด การขั บเคลื่ อน Thailand 4.0 ประกอบด้ว ยสาระส าคั ญ 5 วาระ โดย
สามารถสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้
เป้ำหมำย/กลุ่ม/Cluster
แนวทำงกำรพัฒนำ
วำระที่ 1 เตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้ำวสู่โลกที่หนึ่ง
- คนไทยที่มีความสามารถ
สร้างโอกาสให้เรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะเพิ่มที่มีความสนใจในกลุ่มนักศึกษาเป้าหมาย
- คนไทยจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
ผ่านเครือข่ายของภาครัฐ ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ เรียนรู้ในรูปแบบโครงการ Project
สังคม
Based Learning และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การแสดงความสามารถผ่ า นการแข่ ง ขั น
- คนไทยดิจิทัล
ระดับต่าง ๆ สร้างโอกาสนักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ทักษะเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะ
- คนไทยสากล
ที่หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยรองรับ เพื่อเตรียมพร้อมกาลังคนในการเข้าสู่ภาค
การผลิตและบริการ
วำระที่ 2 พัฒนำคลัสเตอร์เทคโนโลยี และอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร เกษตร
1. ลงทุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในพันธุ์พืชเป้าหมาย
และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. เลือกมุ่งเน้นการพัฒนา Agro - Product ที่สร้างมูลค่าและมีปริมาณความต้องการ
ในอนาคต
3. พัฒนาอุตสาหกรรมรับจ้างพัฒนาวิจัยเกษตรอย่างเป็นระบบสาหรับภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่ ม เทคโนโลยี ส าธารณสุ ข สุ ข ภาพ 1. เพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าในตลาดผู้บริโภค เพิ่มจานวนสมุนไพรที่ผ่านรับรอง
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้านคุณสมบัติที่เชื่อถือได้
- อุตสาหกรรมสมุนไพร
2. เพิ่ ม จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ จ ากต่ า งประเทศไทย เพิ่ ม คุ ณ ภาพ
- บริการทางการแพทย์
และประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ
- อุตสาหกรรมการแพทย์วงจร
กลุ่มเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 1. สนับสนุนการนาเสนอผลงาน Thai Creative ในเวทีโลก
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
2. สนับสนุนระบบธุรกิจ ในการสนับสนุนการซื้อขายผลงาน Creative Thai อย่าง
เป็นระบบ
3. พัฒนากาลังคนสนับสนุนอุตสาหกรรม
4. พัฒนาเมือง MICE และกิจกรรม MICE และการจัดงานให้ที่ดึงดูดคนเข้างานจาก
ต่างประเทศ
กลุ่ ม เทคโนโลยี ดิ จิ ต อล เทคโนโลยี 1. สร้างผู้ประกอบการ Start Up ที่พัฒนาอุปกรณ์ที่ตอบปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ เ ชื่ อ มต่ อ และบั ง คั บ
การผลิตและการบริการ
อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- อุตสาหกรรมดิจิตอล
วำระที่ 3 บ่ ม เพำะผู้ ป ระกอบกำรและพั ฒนำเครื อ ข่ำ ยวิสำหกิจที่ ขับ เคลื่ อนด้ วยนวัตกรรม บ่ ม เพำะเครื อ ข่ำ ยวิสำหกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
กลุ่ม SME และ Start-Up ที่มีอายุน้อย 1. สร้างช่องทางให้กลุ่ม SME และ Start-Up เข้าถึง eco-system ในการสนับสนุน
กว่า 2 ปี
การพัฒนาและการตลาด
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เป้ำหมำย/กลุ่ม/Cluster

แนวทำงกำรพัฒนำ

2. สนับสนุนเงินกองทุนของรัฐ
3. มาตรการลดหย่อนทางภาษีสาหรับกลุ่ม Start-Up
4. วางโครงสร้างสถาบันการศึกษาสนับสนุน กลุ่ม Start-Up
กลุ่ ม Surviving SME ที่ อ ยู่ ร อดมาได้ นาระบบดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภ าพ ดาเนินธุรกิจสนับสนุน
มากกว่า 3 ปี
ในการ Scale Up Business และการทาการตลาด
ก ลุ่ ม Traditional SME ที่ ท า ธุ ร กิ จ 1. ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของกลุ่ม SMEs
การผลิต
2. สนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าในการสร้าง Shared Platform ในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย
3. ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและใช้ระบบออโตเมชั่นมาใช้ในกระบวน
การผลิตและควบคุมคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการลดต้นทุน
วำระที่ 4 กำรเสริมควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจภำยในประเทศผ่ำนกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด
ด้านเศรษฐกิจ
1. กาหนดและพัฒนา s-curve อุตสาหกรรมเดิมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนา Strategy cluster
3. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการบริการที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเฉพาะ
4. แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เฉพาะเรื่อง
5. บริหารจัดการควบคุมการผลิตและการตลาดของสินค้าเป้าหมาย
ด้านสังคม
1. พัฒนาอาชีพในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยการสร้างงานทาให้คนในพื้นที่อยู่ในพื้นของ
กลุ่มจังหวัดไม่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปเมืองใหญ่
2. สร้างกลุ่ม และอาชีพให้คนอยู่ในพื้นที่ในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจ เฉพาะ
เพื่อการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม เฉพาะของจังหวัด
3. สร้างระบบภูมิคุ้มกันแทรกแซง หรือดาเนินมาตรการประชานิยม
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาและตรวจเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. วางแนวทางในการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
พัฒนาโครงสร้าง Digital Connectivity ในระดับภูมิภาค
วำระที่ 5 บูรณำกำรอำเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชำคมโลก
ด้านการลงทุนและตลาดทุน
1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์กลางภูมิภาคในประเทศไทย
2. พัฒนาให้เป็นเมืองด้านการบริการ
3. ปรับปรุงระบบ Logistics เชื่อมโยงการขนส่งในประเทศ
4. ลดข้ อ จ ากั ด ด้ า นการค้ า ภาษี ส าหรั บ การ Re-export เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ประเทศ
แห่งการค้าอยากเต็มตัว
ด้านการค้า
1. การพัฒนาพื้นที่ลงทุน
2. การจัดตั้งพื้นที่ลงทุนเฉพาะในบริเวณชายแดน
3. การจัดหาทุนสาหรับคนในอาเซียน
4. การพัฒนา Strategic Industry Clusters
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3.2.8 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลำคม 2561))
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลัก
ที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ มีคุณ ภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นา
ชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมรองรับบริบท
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น
เป้าหมาย : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา
กลยุทธ์ :
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือ กับผู้ว่ าราชการจังหวัด ในการวางแผนพัฒ นาเชิงพื้น ที่ และดาเนินโครงการตามพั น ธกิ จ
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดาเนิน
โครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด :
1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จานวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการ จากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
3. ร้อยละสะสมของจานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดาเนินโครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
ในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่)
4. จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจานวนโครงการฯ สะสม(แยกประเภทตามเป้าหมาย)
5. จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
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6. อั ต ราส่ ว นโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ที่ มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ เป็ นแกนน า เปรี ย บเที ยบกั บโครงการพั ฒนาท้อ งถิ่ นทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจานวนประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและสานึกรักษ์ท้องถิ่น
12. จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความสาเร็จจากการสนับสนุน
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
13. อัตราอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
โครงการหลัก :
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
เป้าหมาย :
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะ เป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ ถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้
3. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ ได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ :
1. ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ แ ละกระบวนการผลิ ต ให้ มี ส มรรถนะเป็ น เลิ ศ เป็ น ที่ ย อมรั บ ด้ ว ย School
Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. บ่ ม เพาะนั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ ใ ห้ มี ส มรรถนะตามมาตรฐานวิ ชาชี พ พร้ อ มด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู
และคุณลักษณะ 4 ประการ
4. ยกระดับสมรรถนะครูประจาการ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้
สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพครู
ตัวชี้วัด :
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัต
ลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา
และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
2. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ
3. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา
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4. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายในเวลา 1 ปี
5. ผลคะแนน O-NET หรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการพั ฒ นาสมรรถนะครู ป ระจ า การขอ
มหาวิทยาลัย
6. สัดส่วนบัณฑิตครูทไี่ ด้รบั การบรรจุเข้าทางานในภูมิภาค
7. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก :
1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด
2. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
3. โครงการจัดทาคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. โครงการจัดทา Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
เป้าหมาย :
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศ ในการสร้ างความมั่น คงให้ กับ ประเทศด้ว ยการบูรณาการองค์ความรู้สู่น วัต กรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ยกระดั บ คุณภาพบั ณฑิตให้ เป็ น ที่ต้ องการของผู้ใ ช้ บัณฑิ ต ด้ ว ยอั ต ลั กษณ์ด้ านสมรรถนะและ คุ ณ ลั ก ษณะ 4 ประการ
พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ :
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเดิ ม ให้ ทั น สมั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ใ นรู ป แบบสหวิ ท ยาการที่ ต อบสนองการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้บูรณาการกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิตบัณ ฑิตได้ตามความต้อ งการของผู้ใช้บัณ ฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณ ฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณ ลักษณะ 4
ประการ
ตัวชี้วัด :
1. จ านวนหลั ก สูตรที่ ถู ก ปรับ ปรุงให้ทั น สมัย และหลั กสูต รใหม่ ใ นรู ปแบบสหวิท ยาการที่ ตอบสนองต่อ การพั ฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จการศึก ษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages) หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
5. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภายในระยะเวลา 1 ปี
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6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
7. อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก :
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้
3. โครงการบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
เป้าหมาย :
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ
2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ร ะบบบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคล่ อ งตั ว มุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าล ความพร้ อ มและ
ความสามารถ ปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กลยุทธ์ :
1. ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรที่ เ ป็ น คนดี แ ละคนเก่ ง ให้ พั ฒ นาและแสดงออกถึ ง ความรู้ ความสามารถ และศั ก ยภาพเพื่ อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น
และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้ า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมือ กั บ องค์ก รภายในและต่ างประเทศ เพื่ อ เสริ ม สร้า งประสิ ท ธิ ผลตามวิ สั ยทั ศ น์แ ละพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด :
1. จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
2. อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัย และองค์ค วามรู้ต่า งๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดั งกล่า วที่ ถูก นาไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. ผลการส ารวจการรับ รู้ข่ า วสาร (เช่ น นโยบาย/แผนพั ฒ นาต่ าง ๆ ที่ ส าคั ญ ระดั บ ชาติ /จั งหวั ด/องค์ก ร) ของบุ ค ลาก ร
ภายในมหาวิทยาลัย
4. จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
6. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
7. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ
8. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
9. ผลสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการหลัก :
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์” (รอคาจากัดความที่แน่ชัด ต้องมุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น)
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
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4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

3.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
จากการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี เพื่อการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
S1.

S2.
S3.
S4.
S5.

จุดแข็ง (S)
1. มีโครงสร้างการบริหารจัดการของสานักฯที่ชัดเจน
และมีคู่มือการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
2. มี ก ารน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ บริ ห าร
จัดการ (MIS) มาใช้ในงานบริการการศึกษา
3. มี ก ารน าระบบสั ง คมสื่ อ สารออนไลน์ ( Social
Network) มาใช้ติดต่อประสานงาน
4. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
5. มีการทางานเป็นทีม

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง (W)
W1. 1. บุ ค ลากรขาดความรู้ความเข้ าใจเกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา
W2. 2. สัดส่วนงบประมาณไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เป็นไป
ตามจานวนนักศึกษาคงอยู่
W3. 3. ขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

O1.
O2.

O3.
O4.

T1.
T2.
T3.
T4.

T5.
T6.
T7.

โอกำส (O)
1. มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น งาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. นโยบายของ อว. ที่ ก าหนดให้ มี เ กณฑ์ ม าตรฐาน
ห ลั กสู ต ร แ ล ะ กร อบ ม า ต ร ฐา นคุ ณวุ ฒิ ส่ งผ ลให้
มหาวิทยาลัยมีการกากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. มหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
4. มหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
อุปสรรค (T)
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ต้องพยายามหาทางใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างคุ้มค่า
2. ระบบการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ (TCAS) มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทุกรอบของการรับสมัคร
3. อัตราการเกิดของประชากรมีอัตราลดลง
4. นโยบายของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิด
ผลกระทบในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. สาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรทาให้
เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการสาเร็จ
การศึกษา
6. ระบบโทรศัพท์ ตอบรับอั ตโนมัติของมหาวิทยาลัย ไม่
เอื้ออานวยในการให้บริการ
7. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
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ผลกำรประเมินสถำนภำพของหน่วยงำน
โดยระบุตำแหน่งสถำนภำพที่ได้จำกกำรประเมินและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ที่

ปัจจัยภำยใน/ปัจจัยภำยนอก

น้ำหนัก

คะแนน

จุดแข็ง
1 มีโครงสร้างการบริหารจัดการของสานักฯที่ชัดเจน และมีคู่มือการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน

0.125

3

ทะเบียน
2 มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ (MIS) มาใช้ในงานบริการการศึกษา

0.125

3

3 มีการนาระบบสังคมสื่อสารออนไลน์ (Social Network) มาใช้ติดต่อประสานงาน

0.125

3

4 บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

0.125

3

0.5

3

รวม

1

3.00

1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2 สัดส่วนงบประมาณไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เป็นไปตามจานวนนักศึกษาคงอยู่

0.25
0.25

4
5

3 ขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

0.50

4

1

4.25

5 มีการทางานเป็นทีม
จุดอ่อน

รวม
สรุปปัจจัยภายใน

3.63

โอกาส
1 มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2 นโยบายของ อว. ที่กาหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการ
กากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

0.25
0.25

5
4

3 มหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

0.25

4

4 มหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการ

0.25

4

1

4.25

1 ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ต้องพยายามหาทางใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

0.25

5

2 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS) มีการเปลี่ยนแปลงทุกรอบของการรับสมัคร

0.25

4

3 อัตราการเกิดของประชากรมีอัตราลดลง

0.25

4

4 นโยบายของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิด ผลกระทบในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอน

0.0625

4

5 สาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรทาให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการสาเร็จ

0.0625

3

การศึกษา
6 ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติของมหาวิทยาลัย ไม่เอื้ออานวยในการให้บริการ

0.0625

3

7 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

0.0625

4

และงานทะเบียน
รวม
ภัยคุกคาม
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ที่

ปัจจัยภำยใน/ปัจจัยภำยนอก
รวม
สรุปปัจจัยภายนอก

น้ำหนัก

คะแนน

1

4.125
4.188

3.3.1 ตำแหน่งทำงกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

เมื่อนาผลการวิเคราะห์มากาหนดตาแหน่งยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่า
หน่วยงานมีตาแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ (WO) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการกาหนดตาแหน่งผลการวิเคราะห์จุด อ่อน
(W) และโอกาส (O) โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.25 เท่ากัน โดย Tows Matrix ในส่ ว นของ Weakness กับ Opportunity
หรือ WO จะเป็นการนาโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อนของเราหรือทาให้จุดอ่อนลดลง เป็นกลยุทธ์เน้นการแก้ไขจุดอ่อน
ด้วยโอกาสที่เข้ามา ซึ่งหมายถึงสานักส่งเสริมฯ จะต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อแก้ไขจุดอ่อน
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3.3.2 สรุปกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix
จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์โดย TOWS Matrix สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เลื อก
ประเด็นจากความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อจัดกลุ่มกลยุทธ์
ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักฯ เพื่อให้เป็นแนวทางให้สานักฯ ในการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ในรู ป แบบของโครงการและกิจ กรรมที่ผ ลั กดันให้ การดาเนินงานบรรลุ ตามเป้าประสงค์ ของแต่ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์
สำนักส่งเสริมวิชำกำร
กลยุทธ์
และงำนทะเบียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 1
1. ส่งเสริมการบริการการศึกษา
การผลิ ต และพั ฒ นา การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้
2. ก า กั บ ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต ที่ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
แผนการเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร
สอดคล้ อ งกั บ การ
3. ก ากั บ ติ ด ตาม การลงทะเบี ย นให้
พั ฒ นาประเทศและ
ค ร บ โ ค ร งสร้ างต าม เกณฑ์ ของ
การเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตร
โลกศตวรรษที่ 21
4. ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ แ ละแนะน า
ขั้ น ตอนการขอส าเร็ จ การศึ ก ษา
และการขอเอกสารส าคั ญ ทา ง
การศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 2
1. พัฒนา ปรับปรุงระบบรับสมัคร
การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
นักศึกษาใหม่
2. กากับ ติดตาม ตรวจสอบหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์ที่ 3
1. ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานตามหลั ก
การพัฒนา
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
ธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพของ
บริ ห ารจั ด การภายในหน่ ว ยงานและ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็น
ระบบบริหารจัด
การบริการการศึกษาตามหลักธรรมาภิ
มืออาชีพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
การศึกษาตามหลัก บาล
3. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
ธรรมาภิบาลและ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
การประกันคุณภาพ
ในหน่วยงาน
การศึกษา
4. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลเพื่อพันธกิจของหน่วยงาน
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมเชื่อมโยง
TOWS Matrix
S1S4S5T6
S2S3O2
S2S3T5

S3S4O4

W3T2
S2T7
W4O3
S4S5O4
S2S4O3

S3S4O4
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์
แผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
4.1 ปรัชญำ (Philosophy)
“ระบบงานทันสมัย เต็มใจให้บริการ คุณภาพงานประทับใจ”
4.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการบริการการศึกษา”
4.3 อัตลักษณ์ (Identity)
“ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต”
4.4 พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรของสานักฯ
3. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาด้านหลักสูตร แผนการเรียน งานรับสมัครนักศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารงานและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล
4.5 รำยละเอียดเชิงยุทธศำสตร์
แผนกลยุ ท ธ์ ส านั กส่ ง เสริม วิ ช าการและงานทะเบี ย น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ในการทา เพื่อ 1) กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด การดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) เป็นกรอบในการจัด ทาแผนของสานักส่ งเสริม วิชาการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 7 ตัวชี้วัด และ 6 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ 1 กำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์
1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมของสานักในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้มีความหลากหลาย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ยุทธศำสตร์ 2 การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน การวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการจัดเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและระบบบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์
1. เพื่อให้บัณฑิตสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2. บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2. ร้อยละของผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในหน่วยงาน
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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1.6 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงำน และค่ำเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

พัฒนาระบบการรับ
สมัครนักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
(TCAS) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

การมีส่วนร่วมของ
สานักในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรม
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การรับรองคุณภาพใน
ฐานข้อมูล TQR”

ร้อยละ

ข้อมูลพืน้ ฐำน
ค่ำเป้ำหมำย
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
70
71
72
73
74

-

-

-

-

52

53

54

กลยุทธ์

แผนงำน/โครงกำร

1. พัฒนาระบบ
- โ ค ร ง ก า ร รั บ ส มั ค ร
การรับสมัคร
นั ก ศึ ก ษาใหม่ /อบรม
นักศึกษาใหม่ให้ ระบบรับสมัครนักศึกษา
มีความ
ใหม่ TCAS 2563/คู่ มื อ
หลากหลาย
การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
2. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ใหม่ TCAS 2563
สนั บ สนุ น การ - อบรม “เกณฑ์มาตรฐาน
บริหารหลักสูตร หลั ก สู ต รการรั บ รอง
ให้ เ ป็ น ไปตาม คุ ณ ภาพในฐานข้ อ มู ล
กรอบมาตรฐาน TQR”
คุ ณ วุ ฒิ
อุดมศึกษา
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ยุทธศำสตร์ 2 การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ระบบการจัดตารางเรียน ร้อยละของนักศึกษาใหม่มี
ตารางสอน การวัดและ ความรู้ความเข้าใจในระบบ
การประเมินผลที่มี
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพ

ค่ำเป้ำหมำย
หน่วย ข้อมูลพืน้ ฐำน
นับ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ร้อยละ
62
63
64

กลยุทธ์

แผนงำน/โครงกำร

สนับสนุนให้มีการ
ดาเนินงานด้านการจัด
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา/
กิจกรรมอบรมการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาใหม่
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ยุทธศำสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อให้บัณฑิตสาเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
บริหารงานภายใต้หลักธรร
มาภิบาล

ร้อยละของบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย

ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละของผลการประเมิน
ตนเองตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารในหน่วยงาน
เทียบกับผลการประเมิน
ผู้บริหารโดยบุคลากรใน
หน่วยงาน
ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุก
หลักสูตรอยู่ในระดับดี
ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน อยู่ในระดับดี

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ข้อมูลพืน้ ฐำน
2559 2560
61
61

กลยุทธ์

คะแนน

3.44

3.61

3.61

3.62

3.63

3.64

2565
65 1. ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
83
3. ส่งเสริมการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไป
ตามหลักประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน
3.65

คะแนน

4.38

4.38

4.50

4.51

4.52

4.53

4.54

ร้อยละ

80

80

2561
62

ค่ำเป้ำหมำย
2562 2563 2564
63
63
65

80

80

81

82

แผนงำน/
โครงกำร
- กิจกรรม
ส่งเสริมสัญจร
ตอน “การขอ
สาเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี”
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4.7 กำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ
Flow Chart แสดงกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนการ
มีส่ ว นร่ ว มของบุ คลากรภายในหน่ ว ยงาน เพื่ อช่ว ยกันขั บเคลื่ อ นกลยุ ทธ์ ให้ บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตามเป้ า หมาย
ที่กาหนดไว้ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
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1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรภายในสานักฯ รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้ า ใจไปในทิ ศ ทางที่ ส อดรั บ กั น อย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง สามารถเชื่ อ มโยงบทบาทของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนด
2. คณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้
3. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่บุคลากร โดยการชี้แจง ทาความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น
4. มอบหมายให้คณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ประจ าปี และรายงานเสนอคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย พิจารณา และเสนอคณะกรรมการจั ด ท า
แผนกลยุทธ์ประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
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ส่วนที่ 5
กำรติดตำมและประเมินผล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมาย และตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้ โดยส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ
และงานทะเบียนเห็นความสาคัญของการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จ
ของงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการติดตามการประเมินผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยึดหลักการกระจาย
อานาจ โดยสนับสนุนการใช้กลไกการบริหารซึ่งมีรองผู้อานวยการและหัวหน้าสานักงานมีบทบาทเต็มที่ในการบริหาร
กลยุทธ์ ติดตามการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตามภาระงานร่วมกับบุคลากรผู้ รับผิดชอบงานโดยตรง
เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนาเสนอต่อกองนโยบาย
และแผนในการนาไปประมวลผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
5.1 คำอธิบำยตัวชี้วัด และกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS) เพิ่มขึ้น
คำอธิบำย
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS) หมายถึง TCAS หรือ Thai University Center Admission System
เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนามาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่
ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ข้อมูลที่ติดตำม
1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)
กำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)

ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ =

5

× 100

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงด่วน
ต่ากว่า 50

ต้องปรับปรุง
51 - 60

พอใช้
61 - 70

ดี
71 - 80

ดีมำก
81 - 100
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ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของผู้เข้าอบรม “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการรับรองคุณภาพในฐานข้อมูล TQR”
คำอธิบำย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) หมายถึง แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่มาตรฐานของผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ของบัณฑิตเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกัน
ได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
ข้อมูลที่ติดตำม
1. หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
กำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรมฯ =

ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจในการอบรมฯ
5

× 100

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงด่วน
ต่ากว่า 50

ต้องปรับปรุง
51 - 60

พอใช้
61 - 70

ดี
71 - 80

ดีมำก
81 - 100

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึน้
คำอธิบำย
นั กศึกษาใหม่ หมายถึง ผู้ ที่ เรีย นจบมั ธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเที ย บเท่ า แล้ ว ผ่ า นการคัด เลื อกเพื่ อเข้า รั บ

การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อมูลที่ติดตำม
1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. การลงทะเบียนเรียนและปฏิทินการศึกษา
กำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละของจานวนนักศึกษาใหม่ฯ =

ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจในการอบรมฯ
5

× 100
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เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงด่วน
ต่ากว่า 50

ต้องปรับปรุง
51 - 60

พอใช้
61 - 70

ดี
71 - 80

ดีมำก
81 - 100

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
คำอธิบำย
บัณฑิต หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อมูลที่ติดตำม
1. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
กำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย =

จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

× 100

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงด่วน
ต่ากว่า 50

ต้องปรับปรุง
51 - 60

พอใช้
61 - 70

ดี
71 - 80

ดีมำก
81 - 100

ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในหน่วยงาน
คำอธิบำย
ประเมินผล หรือเรียกว่า "การติดตามประเมินผล" หมายถึง กระบวนการดาเนินงานด้านการกากับ ควบคุม
เพื่อติดตามการทางานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ผู้บริหารประเมินการทางานของตนเอง
หลักธรรมาภิบาล จัดเป็นแนวคิดสาคัญในการบริหารงานของหน่วยงาน เพราะโลกปัจจุบันได้หันไปให้
ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น การติดต่อสื่อสาร การดาเนิน
กิจกรรมในที่หนึ่ งมีผลกระทบต่ออีกที่ ห นึ่ง การมีการบริห ารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกหน่ว ยงานต้ อ งให้
ความสาคัญและมีการนาไปปฏิบัติกันมากขึ้น
หลักการสาคัญของธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ข้อมูลที่ติดตำม
1. ผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในหน่วยงาน
2. เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในหน่วยงาน
โดยมีการเก็บข้อมูลโดยวิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และให้ผู้บริหารทาแบบประเมินดังกล่าว
3. แบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อ้างอิงตามแบบประเมินอธิการบดี คณบดี และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปี 2560)
กำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละของผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลฯ =

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
5

× 100

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงด่วน
ต่ากว่า 50

ต้องปรับปรุง
51 - 60

พอใช้
61 - 70

ดี
71 - 80

ดีมำก
81 - 100

ตัวชี้วัด 3.3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร
คำอธิบำย
หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนการสอนที่จัดให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถือเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษา เพราะเป็ น สิ่ ง ที่ ก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ หลักสูตรที่ดีต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้มีเนื้อหาสาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึ ง การประเมิ น ผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน อันได้แก่ สานัก กอง
และหลั ก สู ต ร โดยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็ น การปฏิ บั ติ โ ดยบุ ค ลากรของสถาบั น การศึ ก ษา
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ๆ
ข้อมูลที่ติดตำม
1. จานวนหลักสูตรที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น
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กำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
คะแนนของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน

ต้องปรับปรุงด่วน
0.00 - 1.50

ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

พอใช้
2.51 - 3.50

ดี
3.51 - 4.50

ดีมำก
4.51 - 5.00

ตัวชี้วัด 3.3 ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่ใน
ระดับดี
คำอธิบำย
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึ ง การประเมิ น ผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน อันได้แก่ สานัก กอง
และหลั ก สู ต ร โดยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็ น การปฏิ บั ติ โ ดยบุ ค ลากรของสถาบั น การศึ ก ษา
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ๆ
ข้อมูลที่ติดตำม
1. การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน
เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน

ต้องปรับปรุงด่วน

ต้องปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก

0.00-1.50

1.51-2.50

2.51-3.50

3.51-4.50

4.51-5.00
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5.2 รำยละเอียดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
กำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ สู่กำรปฏิบัติ โดยกำรกำหนดผู้รับผิดชอบและเป้ำหมำยระดับหน่วยงำน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยระดับหน่วยงำน ดังนี้
ตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ 1 กำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS) เพิ่มขึ้น
ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรม “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการรับรองคุณภาพในฐานข้อมูล TQR”
ยุทธศำสตร์ 2 กำรส่งเสริมระบบกำรจัดกำรศึกษำ
ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีความรูค้ วามเข้าใจในระบบการลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
 สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

 สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนและกำรบริกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
ร้อยละของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 สานักส่งเสริมวิชาการและ
ร้อยละของผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในหน่วยงานเทียบกับผลการ
งานทะเบียน
ประเมินผู้บริหารโดยบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดี
ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อยู่ในระดับดี

ผู้กำกับตัวชี้วัด
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ,
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ,
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ,
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ภำคผนวก
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