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คำนำ 
 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  และ
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562  

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาจากเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) และมีความเสี่ยง
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  มาตรฐานที่ 4 ด้าน
การทำนุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการป้องกัน เพื่อการแก้ไข เพื่อลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 
ในปีงบประมาณถัดไป 

 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้

เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าหมายตามยุทธ์ศาสตร์           

ที่กำหนดไว้ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2562 โดยแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการพิจารณาจากเป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) และสอดคล้องตาม

มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (2) ด้านการวิจัย

และนวัตกรรม (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านการทำนุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ (5) ด้าน

การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาการจัดอันดับ

ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบ โดยสรุปมีความเสี่ยงในระดับสูงจำนวน 8 ประเด็นแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1, 2, 3, 4           

มีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น ได้แก่ (1) จำนวนงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมืองมีแนวโน้ม

ลดลง และ (2) ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีต่อ

ชุมชนยังมีจำนวนน้อย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู ซึ ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ด้านที่  1        

มีประเด็นความเสี่ยง 1 ประเด็น  ได้แก่ การสอบผ่านตามเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 

มีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น  ได้แก่ (1) จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (2) 

บัณฑิตมีทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (B1) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 5      

มีประเด็นความเสี่ยง 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด (2) 

รายได้ค่าเช่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ (3) การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/การใช้ข้อมูลบุคคลอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยไป

ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ก 



   

 

 

 

 เมื่อพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงข้างต้น เพื่อให้เกิดการป้องกัน แก้ไข หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยครอบคลุมประเด็นความเสี ่ยงทั ้งหมด 8 ประเด็น เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ 

 
  

 



   

 

  

แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2565 1 

 

ส่วนที่1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที ่อาจเกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน
ของรัฐ  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
จึงได้นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กร โดยประยุกต์และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาใช้เป็นกรอบและ
แนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏจันทรเกษมมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็น
เครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ( Informed Strategic Decision Making) อันจะทำให้เกิดความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 
 2) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
  
1.3 กระบวนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
แผนระยะ 1 ปี เป็นแผนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบให้เกิดความเสียหายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกระบวนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  

การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นจะมีลักษณะที่

เกี่ยวข้องกัน ดังภาพที่ 1 สำหรับรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนมีดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

1) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)   

 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

 วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องคำนึงถึงหลัก SMART คือ 

(1) ต้องมีความชัดเจน (Specific) 

(2) ต้องสามารถวัดผลได้ (Measurable) 

(3) ต้องสามารถปฎิบัติได้ (Achievable) 

(4) ต้องมีความสมเหตุสมผล (Reasonable) 

(5) ต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน (Time constrained) 

 

1) การกำหนดวัตถุประสงค์ 

5) การติดตามประเมินผลการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

2) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 

4) การตอบสนองความเสี่ยง 3) การประเมินความเสี่ยง 
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2) การระบเุหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification) 

 เป็นการค้นหาว่ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดบ้างที ่อาจเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยปัจจัยภายนอกที่

เป็นตัวกำหนดความเสี่ยง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ด้านคู่แข่ง/พฤติกรรมผู้บริโภค และ

ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นตัวกำหนดความเสี่ยง ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความรู้/

ความสามารถของบุคลากร ด้านกระบวนการทำงาน และด้านข้อมูล/ระบบ เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 สาเหตุของความเสี่ยง 

 

 การระบุเหตุการณ์ความเสี ่ยง ควรเริ ่มจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที ่จะทำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ว่าจะ

ก่อให้เกิดความผิดพลาด เสียหาย หรือเสียโอกาส  สำหรับการเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น จะต้องมีการศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เช่น การประชุม การสัมภาษณ์ การระดมความ

คิดเห็น แบบสอบถาม การเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก การอภิปราย และการหาข้อมูลจากแหล่งต้นตอ เป็นต้น 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 

วัฒนธรรมองค์กร 

ความรู้/ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการทำงาน 

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยภายนอก 

เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย 

คู่แข่ง/พฤติกรรมผู้บริโภค 

เทคโนโลย ี

ภัยธรรมชาต ิ

องค์กร 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก : เป็นปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้

ปัจจัยเสี่ยงภายใน : เป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคมุได ้
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3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 เป็นการประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ผลกระทบต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้รับ  โดยการประเมินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ซึ่งการประเมินจะใช้

ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน 

 โอกาสเกิด (Likelihood)  หมายถึง  ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมาก

น้อยเพียงใด 

 ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง  ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผล

กระทบในด้านต่างๆ ซึ่งผลกระทบนั้นพิจารณาได้ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลเสียหายด้านการเงิน และผลกระทบเชิง

คุณภาพ ได้แก่ ชื ่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและ

นักศึกษา และประสิทธิผลของการดำเนินงาน 

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  คือ  เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่มหาวิทยาลัยยอมรับให้

เกิดขึ้นและคงอยู่โดยที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยยังดำเนินไปโดยบรรลุเป้าหมายได้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนด

ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่างๆ ตามตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่แสดงไว้ในภาคผนวก 

 การจัดลำดับความเสี่ยง คือ การพิจารณาความเสี่ยงภายใต้มิติของโอกาสเกิดและผลกระทบ       ซึ่ง

การประเมินผลกระทบจะต้องพิจารณาผลกระทบทุกด้านแล้วเลือกผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงกับตารางเกณฑ์ผลกระทบที่แสดงไว้ในภาคผนวก  หากระดับค่าคะแนนทั้งโอกาสเกิด

และผลกระทบของความเสี่ยงใดไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ให้นำความเสี่ยงนั้นไ ปวางแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง  โดยคำนึงถึงต้นทุนที่ใช้ในการจัดการกับคุณค่าหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

 3.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด  มีเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ

ความเสี่ยง ดังนี้ 

โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood : L) 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

1. โอกาสเกิดเชิง
ปริมาณ 
 (L1) 

1 ครั้งในรอบ 5 ปี 1 ครั้งในรอบ 3 ป ี 1 ครั้งในรอบ 1 ป ี 1 คร ั ้งในรอบ 6 
เดือน 

1 เด ือนต ่อครั้ ง 
หรือมากกว่า 

2. โอกาสเกิดเชิง
คุณภาพ 
 (L2) 

ยากที่จะเกิดขึ้น มีโอกาสเกิดแต่
นานๆ ครั้ง 

ม ี โ อ ก า ส เ กิ ด
บางครั้ง 

ม ี โ อ ก า ส เ กิ ด
ค่อนข้างสูง หรือ
บ่อยๆ 

มีโอกาสเกิดเกือบ
ทุกครั้ง 
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โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood : 

L) 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

3. โอกาสเกิดเชิง
ปริมาณ 
 (L3) 

มีโอกาสเกิดน้อย
กว่า 5.0 % 

มีโอกาสเกิด  
5.1 – 20.0 % 

มีโอกาสเกดิ 

20.1 – 50.0 % 

มีโอกาสเกดิ 

50.1 – 80.0 % 

มีโอกาสเกดิ

มากกว่า 80% 

 

 หมายเหตุ (ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
อังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560) 

 
 3.2 การประเมินผลกระทบ พิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 13 ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้าน

การเงิน ด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านความสามารถในการแข่งขัน ความเสียหายด้านคุณค่าและความดีงาม ด้าน

ความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิผล ด้านการดำเนินงานตามแผน ด้านความพึงพอใจ ด้านผลงานวิจัย 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ด้านเป้าหมายขององค์กร โดยรายละเอียดลักษณะความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ทั้ง 13 ด้าน มีดังนี้ 

 ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(Impact : I) 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

1. ด้านเวลา 
1.1 ความล่าช้า
ของโครงการที่ใช้
เ ง ิ น ล ง ท ุ น สู ง 
(I1.1) 
 

 
ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการไม่เกิน 
45 วัน 

 
ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 46 - 90 
วัน 

 
ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 
91 - 135 วัน 

 
ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 136 – 
180 วัน 

 
ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการมากกว่า 
180 วัน 

1.2 ความล่าช้า
ของโครงการ
สำคัญ (I1.2) 

ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการไม่เกิน 
90 วัน 
 

ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 91 - 
180 วัน 

ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 181 - 
270 วัน 

ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 271 - 
360 วัน 

ทำให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 
มากกว่า 360 วัน 

1.3 ความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ (I1.3) 

ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานน้อย
กว่า 5 วัน 

ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 6 – 
12 วัน 

ทำให้เกิดความ

ล่าช้าในการ

ปฏิบัติงาน 13 – 

18 วัน 

ทำให้เกิดความ

ล่าช้าในการ

ปฏิบัติงาน 19 – 

24 วัน 

ทำให้เกิดความ

ล่าช้าในการ

ปฏิบัติงาน

มากกว่า 24 วัน 
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ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(Impact : I) 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

2. ด้านการเงิน 
2.1 จำนวนเงิน 
(I2.1) 

ไม ่ เก ิน 10,000 
บาท 

1 0 , 0 0 1  – 
50,000 บาท 

50,001 – 

250,000 บาท 

250,001 – 

1,000,000 บาท 

มากกว่า 

1,000,000 บาท 

2.2 ความมั่นคง
ทางการเงิน 
(I2.2) 

สูญเสียเงิน  
0.1–0.99 % ของ
เงินสะสม 

สูญเสียเงิน  
1.0–1.99 % ของ
เงินสะสม 

สูญเสียเงิน  
2.0–4.99 % ของ
เงินสะสม 

สูญเสียเงิน  
5.0–9.99 % ของ
เงินสะสม 

สูญเสียเงิน 
มากกว่า 10% 
ของเงินสะสม 

3. ด้านชื่อเสียง
ของ องค์กร (I3) 

มีการเผยแพร่ข่าว
ทางลบเฉพาะ
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

เป็นข่าวทางลบใน
หนังสือพิมพ์ท่ีไม่
อยู่หน้า 1 น้อย
กว่า 5 ฉบับ 

เป็นข่าวทางลบ
ในหนังสือพิมพ์ท่ี
ไม่อยู่ในหน้า 1 
มากกว่า 5 ฉบับ 

เป็นข่าวในทาง
ลบใน
หนังสือพิมพ์ท่ีอยู่
ในหน้า 1 น้อย
กว่า 5 ฉบับ 

เป็นข่าวทางลบ
ในหนังสือพิมพ์ท่ี
อยู่ในหน้า 1 
มากกว่า 5 ฉบับ 

4. ด้าน
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
4.1 การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม (I4.1) 

ไม่ได้รับประโยชน์
ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้
เต็มที ่

เสียโอกาสในการ
พัฒนา/การเพิ่ม
ขีดความสามารถ 

ความไม่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

เสียทรัพยากร 

(เงิน เวลา 

บุคลากร) โดยไม่

เกิดประโยชน์ 

เสียทรัพยากร 

(เงิน เวลา 

บุคลากร) โดยไม่

เกิดประโยชน์และ

ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 

4.2 การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรมจากการ
จัดอันดับ (I4.2) 

ไม่อยู่ใน 5 ลำดับ
แรกของ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 

ไม่อยู่ใน 10 
ลำดับแรกของ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 

ไม่อยู่ใน 15 
ลำดับแรกของ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 

ไม่อยู่ใน 20 
ลำดับแรกของ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 

ไม่อยู่ใน 30 
ลำดับแรกของ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 

5. ความเสียหาย
ด้านคุณค่าและ
ความดีงาม (I5) 

จำนวนกิจกรรมที่
ดีและสำเร็จลดลง 

ประชาคมใน
มหาวิทยาลยัอยู่
อย่างไมเ่กื้อกลูกัน 

จำนวนนักศึกษา
สมัครเขา้เรียนใน
มหาวิทยาลยัลดลง 

มหาวิทยาลยัได้รับ
การสนับสนุนจาก
สังคมลดลง  

สูญเสยีอัตลักษณ์
และความเป็น
ตัวตน 

6. ด้านความ
ปลอดภัย (I6) 

เดือดร้อน 
รำคาญ 

บาดเจ็บเล็กน้อย
หรือไมม่ีผลต่อ
สุขภาพ 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 

7. ด้านบุคลากร 
(I7) 

สร้างความไม่
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ 
ครั้ง 

สร้างความไม่
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง 

ถูกทำทัณฑ์บน 
คุณภาพชีวิตและ
บรรยากาศการ
ปฏิบัติงานไม่
เหมาะสม 

ถูกลงโทษทาง
วินัย ตัดเงินเดือน 
ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 

ถูกเลิกจ้างออก
จากงาน และ
อันตรายต่อ
ร่างกายและชีวิต
โดยตรง 
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ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(Impact : I) 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

8. ด้าน
ประสิทธิผล (I8) 

ต่ำกว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 5% 

ต่ำกว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 5–10% 

ต่ำกว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 11–15% 

ต่ำกว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 16-20% 

ต่ำกว่าเป้าหมาย
เกิน 20% 

9. ด้านการ
ดำเนินงานตาม
แผน (I9) 

ดำเนินงานสำเร็จ
ตามแผนได้
มากกว่า 90% 

ดำเนินงานสำเร็จ
ตามแผน  
80-89% 

ดำเนินงานสำเร็จ
ตามแผน  
70-79% 

ดำเนินงานสำเร็จ
ตามแผน  
50-69% 

ดำเนินงานสำเร็จ
ตามแผนน้อยกว่า  
50% 

10. ด้านความ
พึงพอใจ (I10) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
มากกว่า 80%  
ขึ้นไป 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
มากกว่า  
70-79% ขึ้นไป 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
มากกว่า  
60-69% ขึ้นไป 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
มากกว่า  
50-59% ขึ้นไป 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
น้อยกว่า 50%  
ขึ้นไป 

11. ด้าน
ผลงานวิจัย (I11) 

มีผลงานวิจยั/
ดำเนินการวิจยั
เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมาย 

มีผลงานวิจยั
มากกว่าปีท่ีผ่าน
มา 

มีผลงานวิจยั
เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

มีผลงานวิจยัน้อย
กว่าปีท่ีผ่าน 

ไม่มผีลงานวิจัย/
ไม่มีการ
ดำเนินการวิจยั 

12. ด้านระบบ
เทคโนโลย ี(I12) 

เกิดเหตุเล็กน้อย
ที่ไม่มีความสำคญั 

เกิดเหตุเล็กน้อยที่
แก้ไขได ้

ระบบมีปญัหาแต่
มีความสญุเสียไม่
มาก 

เกิดความเสยีหาย
อย่างมากต่อ
ความปลอดภัย
ของข้อมูลต่างๆ 

เกิดความสูญเสีย
ต่อระบบ IT ที่
สำคัญทั้งหมด
และเกดิความ
เสียหายอย่างมาก
ต่อความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ 

13. ด้าน
เป้าหมายของ
องค์กร (I13) 

แทบไม่มี
ผลกระทบต่อ
เป้าหมายและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรเลย 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรน้อย 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรบ้าง 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรใน
ระดับสูง 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรใน
ระดับสูงมาก 

หมายเหตุ (ผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

             ครั้งท่ี 1 เมื่อวันอังคารท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2560) 

 

 3.3 การประเมินความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยงจะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจากผลคูณของโอกาสที่จะ

เกิดเหตุการณ์หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact)       

เมื่อได้ผลคะแนนดังกล่าวแล้ว จึงนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะ
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เกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมา

ปรับใช้ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1   ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)  
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

           

           โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)        

 

     การเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนและความหมายต่างๆ แสดงดังนี้  
 

         ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม   
    ไมต่้องพิจารณาการจัดการเพ่ิมเติม 
 

    ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้อง 
    ควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
 

       ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้  
    ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ 
จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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 4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

 การตอบสนองความเสี่ยงเป็นการเลือกแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

ผสมผสานกัน ดังนี้ 

1) การยอมรับความเสี่ยง (Accept) เป็นการที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องดำเนินกิจกรรมใดๆเพิ่ม ใช้วิธีการ

ควบคุมท่ีมีอยู่เดิมในระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

2) การลดความเสี่ยง (Reduce) เป็นการดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงาน การพัฒนา

ความรู้ความสามารถบุคลากร เป็นต้น 

3) การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ในการใช้กล

ยุทธ์นี้อาจต้องพิจารณาด้วยว่าหากหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมแล้วมหาวิทยาลัยยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่

กำหนดไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การปรับหรือเปลี่ยนเป้าหมาย การหยุดหรือยกเลิกกิจกรรม เป็นต้น 

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Sharing) เป็นการแบ่ง การโอนย้าย หรือกระจายความเสี่ยงให้กับบุคคล

หรือองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่น การทำประกันภัย การจ้างเหมาทำความสะอาด การจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 

เป็นต้น 

ในการประเมินทางเลือกของแต่ละกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง จะประเมินจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 

-  ความคุ้มค่าของต้นทุนส่วนเพิ่มที่ใช้ในการบริหารจัดการและผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมายัง

มหาวิทยาลัย 

-  ความเป็นไปได้ของประสิทธิผลและความสำเร็จในการบริหารจัดการ 

 เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว สามารถนำไปจัดทำแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุม 

(Control Activities) ขั ้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) เจ้าของความเสี ่ยงที ่รับผิดชอบในการปฏิบัติ (Risk 

Owner) รวมถึงระยะเวลาแล้วเสร็จ 

 

 กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  

 เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง  มีการจัดกลุ่ม

ของกิจกรรมควบคุมออกเป็น 4 แบบดังนี้ 

1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยง ทั้งลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบที่จะได้รับ ตัวอย่างได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย การจัดให้มี

เวรยามรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่เจ้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน การฝึกอบรม

บุคลากร 
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2. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถค้นหา

ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา ตัวอย่างเช่น การตรวจ

นับเงินสดและทรัพย์สิน การสอบทานการปฏิบัติงาน การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบกล้องวงจรปิด 

3. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่

เคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ำ ตัวอย่างได้แก่ การสำรองข้อมูล การจัดหาเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 

4. การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นให้

เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างได้แก่ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ การมอบประกาศเกียรติคุณ    

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  

 

5) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Monitoring) 

 เป็นการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความ

เสี่ยงมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ   

 มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง โดย 

ครั้งที่ 1  เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) จัดส่งรายงาน

ภายในเดือนเมษายน หรือ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม – มิถุนายน) จัดส่งรายงานภายใน

เดือนกรกฎาคม 

 ครั้งที่ 2  เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน) โดยจัดส่งรายงาน 

   ภายในเดือนตุลาคม 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มหาวิทยาลัยสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 
 2) มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา  (Philosophy) 

“ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา” 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความ

มั่นคงให้กับประเทศ” 

 

พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูร

ณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  

พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  (Uniqueness) 

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
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อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

           

ค่านิยมองค์กร (Shared Value) 

 “บัณฑิต  ย่อมฝึกตน  :  อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา” 

 

รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่อง 2) เป็นกรอบในการ

จัดทำแผนระยะสั้นและระยะกลางได้อย่างเหมาะสม และ 3) เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการ

ใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 40 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ 

 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 40 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  

1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้  

2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 

3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทุนทาง

วัฒนธรรม 

4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ทั้ง 4 ประการ 
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ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การพัฒนาท้องถิ่น    
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล ระดับ 3 สำนักประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2. จำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยดำเนิน

โครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 

หมู่บ้าน 30 ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. จำนวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนิน
โครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 

โรงเรียน 20 ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในพ้ืนที่บริการและมีกิจกรรมร่วมกัน 

เครือข่าย 40 
(กทม.=20 

จ.ชัยนาท=20) 

ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อม
นำ พระราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย 

คน 2,000 ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจำนวน
ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย
ประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7.  อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่             
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 20 
(กทม.=20 

จ.ชัยนาท=20) 

ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
8. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี             

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและ 
จิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 

แหล่ง 4 
(กทม.=2 

จ.ชัยนาท=2) 

ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

9. อัตราการได้งานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต (Percentage of Graduate 
Employed in Region) * 

ระดับ 3 
(ร้อยละ 60) 

ทุกคณะ 

10. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) (Area 
Based Development) * 

ระดับ 2 
(ร้อยละ 40) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

11. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานใน
ชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age 
Group Participation) * 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและ
สังคม (Green/Sustainability) * 

ระดับ 1 
(อับดับตั้งแต่ 
401 ของโลก 

ขึ้นไป) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum 
Alignment) * 

ระดับ 2 
(ร้อยละ 40) 

ทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

14. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ในพ้ืนที่ภูมิภาค *(Research/Service in 
Region) 

ระดับ 4 
(ร้อยละ 30) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

15. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
(Inclusive Community) * 

ระดับ 4 
(ร้อยละ 30) 

ทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

16. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคมในพ้ืนที่ (Integrated 
Government Budget) * 

ระดับ 
 

2 
(ร้อยละ 10) 

กองนโยบายและแผน 

หมายเหตุ * ตัวช้ีวัดที่ 9 – 16 หมายถึง ตัวช้ีวัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน

อื่น (Area-Based and Community Engagement)   
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กลยุทธ์ 

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และดำเนิน

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง

ระยะเวลา (Timeline) ในการดำเนินการทุกข้ันตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว) 

ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู

เป้าประสงค์  

1.บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของ  

ผู้ใช้บัณฑิต 

2.บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถในการ

ถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 

3.บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ            

การเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
17. จำนวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม             
พระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะ         
ครูศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตร/
กระบวนการ 

3 คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

18. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
โรงเรียนต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ 50 คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
19. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่

สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

20. ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีหลักสูตร ค.บ.
กำหนด CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ  30 คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

21. จำนวนโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  (re-Skills Up-Skills) 

โครงการ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

กลยุทธ์ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับ

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ 

2.พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 

3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณ 

ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มี

งานทำ มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4.จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงขั้นตอน

และระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์   

1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้          

สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ

คนไทยที่พึงประสงค ์4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
22. จำนวนหลักสูตรที่เข้าระบบการประเมินเพ่ือ

การรับรองมาตรฐาน เครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Assurance : 
AUN-QA) 

หลักสูตร 5 
(คณะละ 1 
หลักสูตร) 

ทุกคณะ 
สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

23. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ผลงาน 100 
(นักศึกษา=50  
อาจารย์ =50) 

ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

24. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 10 ทุกคณะ 

25. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ  20 ทุกคณะ 
สนง.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ศูนย์ภาษา 

26. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 

ร้อยละ  50 ทุกคณะ 
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

27. อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา และนอก
ภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 ทุกคณะ 
กองพัฒนานักศึกษา 

28. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับ 4.00 ทุกคณะ 
กองพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ

พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2.พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 

3.พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4.ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

5.ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และ            

มีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6.จัดทำแผนพัฒนาเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อย่าง              

เป็นรูปธรรมโดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั ้นตอนการดำเนินการ 

(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ              

เป้าประสงค์  

1.มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น               

ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

2.มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อม

และความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของของรัฐ 

3. มหาวิทยาลัยเป ็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื ่อนโดยใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในการบริหารงาน               

(SMART CRU) 

 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
29. จำนวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับ

รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
คน 50 ทุกคณะ 

30. อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวน

ร้อยละ 20 ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

31. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล
เพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ฐานข้อมูล 10 ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

32. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูง
หรือสูงมาก 

ร้อยละ 92 สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

33. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมร่วมกัน 

เครือข่าย 40 ทุกหน่วยงาน 
งานวิเทศสัมพันธ์ 

34. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหาร
จัดการที่อยู่ในระดับดี (ไม่น้อยกว่าคะแนน 
3.51)  

ร้อยละ 80 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

35. คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

คะแนน 4.00 กองกลาง 

36. คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน 

คะแนน 4.65 สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

37. จำนวนหน่วยงานที่เข้าระบบการประเมินเพ่ือ
การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(Eduation Criteria for Performance 
Exellence :  EdPEx) 

หน่วยงาน 5 ทุกหน่วยงาน 
สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

38. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านตำแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจำนวน
สายวิชาการท้ังหมด 

ร้อยละ 40 กองบริหารงานบุคคล 

39. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ี
ได้รับการพัฒนาต่อจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

ร้อยละ 95 กองบริหารงานบุคคล 

40. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

คะแนน 4.29 ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กลยุทธ์ 

 1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ

พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

 2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน

กับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื ่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

      S = มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service)  

      M = มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Management)  

      A = มีความกระตือรือร้น (Active)  

      R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

      T = มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology) 

 

2.2 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เนื่องจากเป็นโรงเรียน               

ที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม  (ป.ป.) 

และนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 มาศึกษาต่อเพื่อเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครู

ประถม ให้สูงขึ้นไปสู่ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 

  พ.ศ. 2483 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 

  พ.ศ. 2484 เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษาแรก เป็นโรงเรียนสหศึกษา คือ ชายหญิงเรียนรวมกัน 

โดยมีหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารสถานที่

เรียน จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร  ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนใน

เขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่เรียนจึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง” 

  พ.ศ. 2491 อาจารย์กมล  เภาพิจิตร  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2 

  พ.ศ. 2497 อาจารย์โชค  สุคันธวณิช  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3  

  พ.ศ. 2501 อาจารย์ประยุทธ  สวัสดิสิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4  
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  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และ

ให้เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม  (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชา

การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทำการคุรุสภา ในบริเวณที่ตั้ง

โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมทำให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องย้ายไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23) แขวง

ลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเน ื ้อท ี ่  89 ไร ่  88 ตารางวา  ต ั ้ งช ื ่อใหม ่ว ่า “ว ิทยาล ัยครู                    

จ ันทรเกษม” เพราะเคยอย ู ่ ในเขตว ังจ ันทรเกษม   และไม ่อาจเร ียก “ฝ ึกห ัดคร ูม ัธยม” หร ือ “ป.ม.                          

หลังกระทรวง” ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซึ่งเป็นนักเรียน

ฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที่ 18 

  พ.ศ. 2503 อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5 

  พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร ได้รับแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที ่6 

       พ.ศ. 2513 ตำแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ” (ชั้นพิเศษ) 

       พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ คนที่ 1 

  พ.ศ. 2517 อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ คนที่ 2 

  พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้

ตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยสำนักงานอธิการ และคณะ

วิชา ซ ึ ่งม ีคณะว ิชาคร ุศาสตร์  คณะว ิชามนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์  และคณะวิชาว ิทยาศาสตร์                  

คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

    พ.ศ. 2519 อาจารย์วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม               

คนที่ 1  

  พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา          

มีผลให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2527  ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน และสภาการฝึกหัด

ครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  กลุ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเป็น“สหวิทยาลัย” และ

วิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 

  พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 

โดยรองศาสตราจารย์อินทร์  ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม คนที่ 2 

       พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารย์ทองคูณ  หงส์พันธุ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัย

ครจูันทรเกษม คนที่ 3 
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       พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533  โดย

ศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา มอบห้องสมุดศาสตราจารย์คุณบรรจบ  พันธุเมธา ให้แก่วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

    พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา

ดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

  พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับ

วิทยาลัยครูเป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื ่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ดังนั ้น วิทยาลัยครูจันทรเกษม                

จึงเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”  

  พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัย

ครูจันทรเกษม คนที่ 4 

 พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื ่อว ันที่                   

24 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยนายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี  เป็นผู ้รับสนองพระบรมราชโองการและ                

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 

7 ฉบับกฤษฎีกา “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา

วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง  ทำการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏ

ทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี” 

       ตำแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  จึงดำรง

ตำแหน่ง  “อธิการรักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม              

พ.ศ. 2538 

       พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ      

แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 1 ตามที่

คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

  พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ในพื ้นที่

โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

       พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท   

       พ.ศ. 2544 สถานบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี 

       พ.ศ. 2544 นายสมศักดิ์  วยะนันทน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจำสถาบัน

ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
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  พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา  ธรรมบุศย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการสภาประจำ

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  

  พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั ้งรองศาสตราจารย์เทื ้อน  ทองแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 2       

ตามท่ีคณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

        พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาว ิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา              

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้ “สถาบันราชภัฏ”                    

มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

       พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชต ิ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

       พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม             

คนที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

  พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื ่อวันที ่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏจันทรเกษมใช้ประโยชน์ในราชการในพื ้นที ่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท              

เนื้อทีป่ระมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

  พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การจัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรและ

ชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  

สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

  พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลั ย             

เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  

  พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์เดช  พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

  พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง นายสุชาติ  เมืองแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  คนที่ 4 เมื่อวันที่               

28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
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  พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่               

24 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 และตั้งแตว่ันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิช ัย  โชควิว ัฒน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

จันทรเกษม ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 และตั้งแตว่ันที่ 19 กรกฏาคม     

พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 5 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ล ทรงพระกรุณา              

โปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏจันทรเกษมต่ออีก 1 วาระ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563  

  พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม คนที่ 6 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน 
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พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1 

 การกำเนิดและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค            

ที่สำคัญ ดังนี้ 

 1. ยุคโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2483 - 2501 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2483 ชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดครู

มัธยม มี หม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรก ในขณะที่โรงเรียน

ฝึกหัดครูอื ่นๆ ที่มีอยู่ในเวลานั้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถม รับนักเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก ต่อมาใช้วิธี            

คัดเฉพาะนักเร ียนที ่สอบได้ที ่  1 - 2 ของแต่ละจังหวัด เมื ่อจบออกไปทำงานจึงได้ร ับการยกย่องมาก                    

เพราะมีความรู้ดีสอนได้ทุกวิชา อีกท้ังรักงาน ไม่เลือกงาน 

 2. ยุควิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2501 - 2537 

  พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ได้ย้ายมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว และ

ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เปิดสอนระดับ ป.ม. รุ่นที่ 18 เป็นรุ่นสุดท้าย และเปลี่ยนเป็น

ผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ต่อมา เมื่อปริมาณครูมีมากเพียงพอแล้ว จึงได้เพิ่มการผลิต

บัณฑิตในสาขาอ่ืนๆ อีกหลายสาขา 

 3. ยุคสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2538 - 2546 

  วันที ่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ว ิทยาลัยครูได้ร ับการยกฐานเป็น “สถาบันราชภัฏ”               

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ คือ การระบุชัดเจนว่า “สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น” เป็นการกำหนดอัตลักษณ์และภารกิจของสถาบันราชภัฏ และในปี พ.ศ. 2541               สถาบันราช

ภัฏจันทรเกษมได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 4. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - 2559 

  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้เป็นไปตาม

แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 ที่ต้องการ

ปรับโครงสร้างโดยการรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เข้ามาอยู่ภายใต้หน่วยงาน

เดียวกัน และให้สภามหาวิทยาลัยกำกับดูแลมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจกรรม        

ของมหาวิทยาลัย โดยคงภารกิจของสถาบันราชภัฏไว้เช่นเดิม 

 

 
1 รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล. 2559. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 1. 
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  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางการขับเคลื่อน            

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

 

2.3 ทำเนียบผู้บริหาร 

ทำเนียบผู้บริหาร 
 พ.ศ. ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 2484 หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย อาจารย์ใหญ่ 
2 2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารย์ใหญ่ 
3 2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช อาจารย์ใหญ่ 
4 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห ์ อาจารย์ใหญ่ 
5 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ อาจารย์ใหญ่ 
6 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร อาจารย์ใหญ่ 
7 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการ 
8 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ผู้อำนวยการ 
9 2519 ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐาย ี อธิการ 
10 2528 รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ ศรีคุณ อธิการ 
11 2532 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ อธิการ 
12 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 
13 2540 รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดี 
14 2545 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว อธิการบดี 
15 2548 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อธิการบดี 
16 2552 ดร.สุชาต ิ เมืองแก้ว อธิการบดี 
17 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
18 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
19 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี 
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2.4 ที่ตั้ง และแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั ้งอยู่ ในพื ้นที ่กลางกรุงเทพมหานคร ที ่ล ้อมรอบด้วย                 

สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) รถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS) 

ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ ที่ถูกจัดสรรเป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ

กว่า 30 หลัง พื้นที่การเรียนรู้และการทำกิจกรรมสันทนาการ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และศูนย์ออกกำลังกาย 

รวมถึงบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

           ที่ตั้งเลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

           เว็บไซต์ : www.chandra.ac.th  

            โทรศัพท์ 02-942-5800 ,02-942-6800  

 Facebook: www.facebook.com/PRCRU1/ 

การคมนาคม  

         รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ 

 รถประจำทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  

         รถประจำทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 
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แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
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2.5 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

(มาตรา 16) * 

 

๐ คณะวิทยาการจัดการ 

   - สำนักงานคณบด ี

๐ คณะศึกษาศาสตร ์

   - สำนักงานคณบด ี

   - โรงเรียนสาธิตฯ *** 

๐ วิทยาลัยการแพทยท์างเลอืก *** 

   - สำนักงานคณบด ี

๐ บัณฑิตวิทยาลัย *** 

   - สำนกังานคณบดี 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(มาตรา 23) * 

 

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

(มาตรา 25) * 

 
อธิการบดี  

(มาตรา 27) * 
 

๐ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

    - สำนักงานผูอ้ำนวยการ 

๐ สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - สำนักงานผูอ้ำนวยการ 

๐ สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

    - สำนักงานผูอ้ำนวยการ 

๐ สำนักศิลปะและวฒันธรรม  

    - สำนักงานผูอ้ำนวยการ 

๐ ศูนยก์ารศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม - ชยันาท *** 

    - สำนักงานผูอ้ำนวยการ 

 

๐ สำนักงานอธิการบด ี

   - กองกลาง  

   - กองคลัง 

   - กองบริหารงานบุคคล 

   - กองนโยบายและแผน 

   - กองพัฒนานกัศกึษา  

 

๐ คณะเกษตรและชีวภาพ 

   - สำนักงานคณบด ี

๐ คณะวิทยาศาสตร ์

   - สำนักงานคณบด ี

   - ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

   - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์

๐ คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร ์

   - สำนักงานคณบด ี

   - ภาควิชามนุษยศาสตร ์

   - ภาควิชาสังคมศาสตร ์

 

 

สำนักงานอธิการบด ี หน่วยงานจัดตั้งภายใน 

 

สถาบัน / ศูนย์ / สำนัก คณะ / วทิยาลยั 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

(มาตรา 49 ) * 

 

สภาวิชาการ 

(มาตรา 20) * 

 

 

- สำนกังานสภามหาวิทยาลยั *** 

- สำนกัประกันคุณภาพการศึกษา *** 

- สำนกังานหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป *** 

- สำนกังานตรวจสอบภายใน *** 

- ศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) *** 

- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิ *** 

- โรงพยาบาลสัตว์ *** 

- สถานพยาบาล *** 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)** 

 

หมายเหตุ :   ( * )   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา....) 

                ( ** )  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 

               ( *** ) หน่วยงานภายในท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมตสิภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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2.6 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภามหาวทิยาลยั * 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 - สำนกัวิทยบริการ 

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สำนกัส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 

 - สำนกัศิลปะและวัฒนธรรม  

 - ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  

 

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   (จันทรเกษมปาร์ค) 

 - ศูนย์ส่งเสริมสขุภาพ 

   และสระวา่ยน้ำ 

 - โรงพยาบาลสัตว์  

 - ร้านค้าสวัสดิการ 

 

- กองกลาง  

- กองคลัง 

- กองบริหารงานบุคคล 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา  

 

- คณะเกษตรและชีวภาพ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร ์

  และสังคมศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะศึกษาศาสตร์ 

- วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 

- บัณฑิตวิทยาลัย  

 

สำนักงานอธิการบด ี หน่วยงานอ่ืน หน่วยงานสิทธปิระโยชน์ หน่วยงานจัดตั้งภายใน สถาบัน / ศูนย์ / สำนัก คณะ / วทิยาลยั 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

รองอธิการบด ี

คณะกรรมการบรหิารพนักงานมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

- สำนักงานสภามหาวิทยาลยั 

- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 

- สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- สำนักงานตรวจสอบภายใน  

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

  ราชภฏัจันทรเกษม 

 

 - ศูนยภ์าษา 

 - ศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ  

หมายเหตุ: * เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

(ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 
3.1 แผนระดับท่ี 3 ประกอบด้วย 
 3.1.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
       6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
       6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
       6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
       6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
       6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

3.1.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่ 1  
  ยุทธศาสตร์หลัก มี 6 ประการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะ
ความคิด และการรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทาง
อาชีพ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคำตอบที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงาน และนำความรู้ไปแก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมี
ระบบการกำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม 
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ  

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่ 2 
  การจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ คือ การปรับบทบาทภาครัฐ ให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลด้วยระบบข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้  
  การวางแผนเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง คือ เริ ่มต้นจากการปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดระบบ
อุดมศึกษาใหม่ด้วยการบูรณาการภารกิจของภาครัฐ ร่วมกันทำหน้าที่กำกับดูแลระบบอุดมศึกษา โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง 8 ด้าน คือ  
   ประเด็นที่เป็นผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้ 
    1. โอกาสเข้าถึงอุดมศึกษาและความเป็นธรรม 
    2. สมรรถนะของบัณฑิต  
    3. การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   ประเด็นระบบการขับเคลื่อนอุดมศึกษา 5 ประเด็น ดังนี้ 
    1. การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง  
    2. การบริหารและธรรมมาภิบาล  
    3. ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา 
    4. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน  
    5. อุดมศึกษาดิจิตอล  
   ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ประเด็น ได้กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 
และแนวทางการดำเนินงานเป็นกรอบกว้างๆ สำหรับการบูรณาการกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ที่ต้อง
แสดงบทบาทนำในการสร้างระบบอุดมศึกษาใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อสมมุติว่า ถ้าระบบอุดมศึกษาใหม่
มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพแล้ว ไม่ว่าความต้องการในการพัฒนาประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถตอบสนองและเป็นกลไกของรัฐ เพ่ือการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้ 
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3.1.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
   เป้าหมาย: ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้านคือ 
        1. ด้านเศรษฐกิจ  
        2. ด้านสังคม  
        3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
        4. ด้านการศึกษา 
   กลยุทธ์: - บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น  
      - บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
      - บูรณาการการจัดการเรียนการสอนการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   เป้าหมาย: 1. ผลิตครูระบบปิด/เปิด   
        2. การพัฒนาศักยภาพครู  
              3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู   
   กลยุทธ์: - ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น  
      - พัฒนาศักยภาพครูของครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
            - สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   เป้าหมาย: 1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
        2. พัฒนาอาจารย์  
        3. คุณภาพบัณฑิต  
   กลยุทธ์: - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     - พัฒนาคุณภาพการบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  
     - พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
     - พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  
     - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   เป้าหมาย: 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
        2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพมีหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งมีความรู้ความสามารถ 
     2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นสร้างผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สินทางปัญญา 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
     4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และ
บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
   ตัวช้ีวัด 
    4.1 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
    4.2 อัตราจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
    4.3 ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสาร เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่สาคัญระดับชาติ/
จงัหวัด/องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
    4.4 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูง
หรือสูงมาก 
    4.6 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
    4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
    4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ 
    4.9 ผลสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   โครงการหลัก 
    1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
    2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์” 
    3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
    4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    5. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอน 
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเชื่อมโยงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึง
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  
   ดังผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  41 

 

41 
 

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนการบริหารจัดการความเสีย่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2561–2580) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ประเดน็ที่ 12 
การพัฒนาการเรยีนรู ้

ประเดน็ที่ 15 
พลังทางสังคม 

ประเดน็ที่ 17 
ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

  
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560–2579) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การจดัการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา

กำลงัคน การวิจยัและ 
นวตักรรรม เพือ่สร้างขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การ
พัฒนาศกัยภาพคน
ทกุช่วงวยัและการ
สร้างสังคมแห่งการ

เรยีนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
สร้างโอกาส ความ

เสมอภาค และความ
เท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การ
จัดการศกึษาเพือ่
สร้างเสรมิคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนา

ประสิทธภิาพของ
ระบบบริหารจัด

การศกึษา 

 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี

(พ.ศ. 2561–2580) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

อุดมศกึษาเป็นแหล่ง
พัฒนากำลังคนและสร้าง
เสริมศกัยภาพทั้งทักษะ
ความคิด และการรู้คิด 

เพื่อสนับสนุนการพฒันา
ประเทศตามยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพนักศกึษา 

เสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะทางอาชีพ ให้
พร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึน้
ในอนาคต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เสรมิสรา้งสมรรถนะหลัก
ของอุดมศกึษาไทยให้เป็น

แหล่งพัฒนาตอ่ยอด
ความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจยั 

ค้นหาคำตอบที่จะนำไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
และพฒันาเศรษฐกจิทัง้

ระดับท้องถิน่และ
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
อุดมศกึษาเป็น

แหล่งสนับสนนุการ
สร้างงาน และนำ

ความรู้ไปแก้ปัญหา
ผ่านความร่วมมือ
กับภาคเอกชน 
และทอ้งถิน่ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการ
ให้เกิดประสทิธิภาพ มี

ประสิทธผิล และมีระบบ
การกำกับดแูลที่

รับผิดชอบตอ่ผลการ
ดำเนนิการของ
มหาวิทยาลัยใน 

ทุกด้าน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
ปรับระบบโครงสร้างการ
ตรวจสอบ การจัดสรร
งบประมาณ และการ
ติดตาม รายงานผลทีม่ี

ประสิทธภิาพ 

 
 

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยั     
ราชภัฏเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่
ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560–2579) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภัฏ

จันทรเกษม พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

การพัฒนาทอ้งถิน่ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

การผลิตและพัฒนาคร ู
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

การยกระดับคุณภาพการศกึษา 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

4.1 สรุปสาระสำคัญของแผนบริหารจัดการความเสี ่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที ่ผลิตบัณฑิตที ่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ             

มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ” 

 

พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น

การบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์

ต่อส่วนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  (Uniqueness) 

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
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อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

           

ค่านิยมองค์กร (Shared Value) 

 “บัณฑิต  ย่อมฝึกตน  :  อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา” 

  
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ตามคำสั่งที่ 110/2565 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และคำสั่งที่ 188/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 ซึ่งคณะกรรมการมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธาน และ รองคณบดี รอง
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง 2562) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คือ  1. การพัฒนาท้องถิ่น  2. การผลิตและพัฒนา

ครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
  มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน   
  มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ   
  มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
  มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดทำแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยมี
การนำข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา 
ข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2565 จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 8 ประเด็น ดังนี้  
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มจษ. ด้านที่ 1, 2, 3, 4 

เป้าประสงค์ :  1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ 

  2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรมสามารถเสริมสร้างคณุค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 

  3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมสีุข มีทุนทางวัฒนธรรม 

 4. โรงเรียนในท้องถิ่นไดร้ับการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคณุลักษณ์ที่พึงประสงค์ ท้ัง 4 ประการ     

ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

1.1 จำนวนงานวิจัยด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
เมืองมีแนวโน้มลดลง 

S 1. นักวิจัยมีความสนใจ
ทำงานวิจัยตามศาสตร์ 
2. นักวิจัยยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจและความ
เช่ียวชาญในการทำงาน
วิจัยท้องถิ่นและชุมชน
เมือง 

  
 

4 
(L2) 

4 
(I11) 

16 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเชิงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
จันทรเกษม 
2. กำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ 
 

จำนวนข้อเสนอ
โครงการวจิัยทีเ่สนอ
ขอรับทุนอดุหนนุ 
การวิจัย 

10 
โครงการ 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3 
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ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

         3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
วิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนา 

    

1.2 ผลงานวิจัยทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
และการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์มตี่อชุมชนยังมี
จำนวนน้อย 

S 1. งานวิจัยไมส่ามารถ
นำไปใช้ประโยชนไ์ด้
อย่างแทจ้ริง 
2. การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นใน
การดำเนนิการวิจัยยัง
น้อย 
3. นักวิจัยไม่ตดิตาม
ผลกระทบของ
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน ์

  
 
 

 

4 
(L2) 

4 
(I11) 

16 1. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2. กำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ 
3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การวิจัยด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 
4. กิจกรรมที่ 1 
สังเคราะห์องค์ความรูจ้าก
งานวิจัย เพื่อนำไปใช้
ประโยชน ์

จำนวน
โครงการวิจัยที่
สังเคราะห ์
 
องค์ความรู้จาก
งานวิจัยท่ี
สังเคราะห์ เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ 

10 
โครงการ 

 
 

10 
โครงการ 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มจษ. ด้านที่ 1 

เป้าประสงค์ :  1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคณุลักษณะ 4 ประการ และมีความสามารถในการถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศษิย์แต่ละช่วงวัยมีคณุลักษณะคนไทยท่ี 

       พึงประสงค์ 4 ประการ 

 3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง     

ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 
ปัจ

จัย
เสี่

ยง
ภา

ยน
อก

 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

2.1 การสอบผ่านตามเกณฑ์ใบ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 
 

O 1. นักศึกษา/บัณฑติ
ต้องมีความรู้ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้
ระดับ B1 ตาม
ข้อกำหนดของคุรุสภา 
2. นักศึกษาไม่ทราบ
แนวทางในเรื่องของการ 

✓ ✓ 3 
(L1) 

4 
(I13) 

12 1. กำหนดนโยบายและ
เป้าหมายเกีย่วกับบณัฑติ
คร ู
2. อบรมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  
3. จัดกิจกรรมสนับสนุน
และส่งเสริมเรื่องการสอบ  

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
ผ่านจากจำนวน
นักศึกษาท่ีเข้าสอบ 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 

-คณะ
ศึกษาศาสตร ์
-คณะ
วิทยาศาสตร ์
-คณะ
มนุษยศาสตร ์

3 
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ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

   วิชาชีพครูและการสอบ
บรรจุการสอบวิชาชีพคร ู
3. ข้อกำหนดของคุรุ
สภากำหนดให้มีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
 

     ใบประกอบวิชาชีพ ได้แก่ 
การอบรมการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ  
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคณุภาพการศึกษา  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษา มจษ. ด้านที่ 1 

เป้าประสงค์ :  1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบรูณาการองค์ความรู้สูน่วัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 2. ยกระดับคณุภาพบณัฑติให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลกัษณ์ด้านสมรรถนะและคณุลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

 3. อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ    

ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 
ปัจ

จัย
เสี่

ยง
ภา

ยน
อก

 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ

** 
(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

) x
 (I

) 

3.1 จำนวนนักศึกษาระดบัปรญิญา
ตรไีม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 
 
 
 
 

S 1. การแข่งขันของ
สถาบันอุดมศึกษา 
เนื่องจากมีการเปดิ
หลักสูตรใหมจ่ำนวนมาก 
2. จำนวนประชากรใน
วัยอุดมศึกษาลดลง  

 3. นักเรยีนเลือกศึกษา
ต่อระดับอดุมศึกษาใน
ภูมิลำเนา 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
(L3) 

4 
(I5) 

16 1. การปรับแผนการรับ
นักศึกษา 
2. การปรับปรุงหลักสตูร 
3. การสรา้งแรงจูงใจ เช่น 
การให้ทุนการศึกษาใหม ่
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ โดยผูม้ี
ส่วนเกีย่วข้องทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลยัฯ ซึ่งมีรอง 

ร้อยละของ
นักศึกษาใหม่ที่
เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 
ยอดสมัคร
นักศึกษาใหม่  

ร้อยละ 
10 
 
 
 

7,500 
คน 

- สำนักส่งเสริม 
วิชาการและ
งานทะเบียน/ 
- คณะกรรมการรับ
สมคัรนกัศึกษา
ใหม ่
- ทุกคณะ 

3 
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ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ

** 
(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

) x
 (I

) 

   4. หลักสูตรที่มียังไม่
ทันสมัยและไม่
ตอบสนองความ
ต้องการ 

     อธิการบดีฝ่ายวิชาการเปน็
ประธาน 
5. กำกับตดิตามจำนวน
นักศึกษาและนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อทราบและมอบ
แนวทางการดำเนินงานเพื่อ
ปรับปรุง 

    

3.2 บัณฑิตมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด (B1) 

O 1. ระดับคะแนนของ
นักศึกษาท่ีเข้าสอบไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. นักศึกษาให้
ความสำคญัของการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษน้อย 

  3 
(L1) 

5 
(I2.1) 

15 1. จ ัดต ั ้ งคณะกรรมการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ 
2. ทุกคณะจัดทำ
แผนพัฒนาภาษาอังกฤษ 
3. ทุกคณะจัดกิจกรรม/
โครงการ เพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับ 

ร้อยละของ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทีส่อบ
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษผ่าน
ในระดับ B1 หรือ
เทียบไดไ้มต่่ำกว่านี ้

ร้อยละ 
50 
 

คณะกรรมการ
ด้านการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

3 
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ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ

** 
(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

         นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ถึงช้ันปี
สุดท้าย 
4. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุน
เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ  
5. ส่งเสรมิให้ทุกคณะ
จัดการทดสอบ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาข้ันปีสุดท้าย 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มจษ. ด้านที่ 5 

เป้าประสงค์ :  1. มหาวิทยาลัยไดร้ับการยอมรับระดับชาติและนานาชาตดิ้านการเปน็สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

 2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มปีระสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ 

       มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน (SMART CRU)   

ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 
ปัจ

จัย
เสี่

ยง
ภา

ยน
อก

 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส  ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด  
 

O,F 1. หน่วยงานดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผนท่ี
กำหนดรายไตรมาส 

 ✓ 4 
(L2) 

3 
(I8) 

12 1. จัดทำประกาศ การ
บริหารงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กำหนด  

ร้อยละ
100  

กองนโยบาย
และแผน 

3 
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ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

   2. หน่วยงาน
ดำเนินการจัดซื้อจดั
จ้างและเบิกจา่ยไม่
เป็นไปตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
และกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด 
3. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
และอื่น ๆ ส่งผลให้
การดำเนินกิจกรรม
การลงพื้นที ่และด้าน
การศึกษาหยุดชะงัก 

     2. กิจกรรมตดิตาม
สัญจรลงพื้นที่ทุก
หน่วยงาน 
(เพื่อเร่งรัดตดิตามการ
ดำเนินงาน การใช้จ่าย       
รับฟังปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข) 
 3. นำเสนอรายงานผล
การใช้จ่ายและผลการ
ดำเนินการต่อคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั รายไตร
มาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4  
4. นำเสนอรายงานผล
การใช้จ่ายและผลการ
ดำเนินการต่อ 
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ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

         คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ไตรมาสที่ 
2และไตรมาสที่ 4 
5. หน่วยงานประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงานเพื่อเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำป ี
6. ปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (รายงาน
งบประมาณเหลือแตล่ะ 
ไตรมาส เพื่อปรับแผน
จัดสรรดำเนินโครงการ
อื่น) 
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ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

4.2 รายได้จากการใช้พื้นที่ใน
บริเวณภายในมหาวิทยาลัย
ลดลง 
 

F 1. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยมีการ
ป้องกันตามมาตรการ
ของรัฐ ทำให้
มหาวิทยาลยัไม่
สามารถเปิดทำการ
ปกติได ้

 ✓ 2 
(L2) 

5 
(i2.1) 

10 1. กำหนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ใน
กรณีเปดิพื้นท่ีให้เช่า 
2. จัดรายการส่งเสริม
การขายในการเช่าพ้ืนท่ี 
เช่น การลดคา่เช่า  
3. จัดทำแผนจัดหา
รายได ้

ร้อยละของรายได้
การใช้พื้นที่บริเวณ
ภายในเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
30  

- กองคลัง 
- คณะกรรมการ
สิทธิประโยชน์ 

2 

4.3 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/
การใช้ข้อมูลบุคคลอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลยัไปใช้เพื่อ
ประโยชนส์่วนตัว 
(ความเสี่ยงด้านการทุจริต) 

C 1. ผู้ใช้บริการขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การรักษาความ
ปลอดภัยด้านข้อมลู 
2. ไม่มีระบบรักษา
ความปลอดภัยดา้น  

  3 
(L2) 

4 
(I2.1) 

12 1. จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ 
2. จัดหาโปรแกรมรักษา
ความปลอดภัยดา้น
ข้อมูล สำหรับ
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละของข้อมูล
ส่วนบุคคลทีไ่ม่ถูก
ละเมิด  
 
 

ร้อยละ 
90 

 
 
 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
สำนักวิทย
บริการฯ 

1 
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ที่ 
(1) 

ความเส่ียง 
(2) 

(3
) ป

ระ
เภ

ทค
วา

มเ
สี่ย

ง  

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุของความเส่ียง 

(4) 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

เสี่
ยง

ภา
ยใ

น 

การประเมินความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

(8) 

ตัวชี้วัด 
(9) 

ค่า
เป้าหมาย 

(10) 

ผู้รับผิดชอบ 
(11) 

สถานะ
ดำเนินการ** 

(12) 

 (5
) โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด
 (L

) 

(6)
 ผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

) 
 (7)

 ค
ะแ

นน
คว

าม
เสี่

ยง
 (L

)x(
I) 

   ข้อมูลหลังจากใช้
บริการ เครื่อง
คอมพิวเตอรส์่วนรวม 

     3. ประชาสัมพันธ์ให้มี
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วน
บุคคล 

    

 
         

   

หมายเหตุ      สถานะดำเนินการ **   

  เลข 1 หมายถึง ยังไม่มีมาตรการรองรับ    

  เลข 2 หมายถึง มาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหามาตรการใหม่รองรับและ/หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ   

  เลข 3 หมายถึง ทำมาตรการเดิม แต่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการดำเนินงาน   

  เลข 4 หมายถึง มาตรการดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม 
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ส่วนที่ 5 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  

 การขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดที่จะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนิน

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ และในการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ             

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพกำลังทั้งในด้านบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็น

เอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางที่สำคัญในการนำแผนฯ ไปสู่

การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยเพื ่อเป็นกลไกสำคัญ              

ในการดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลักที่จะนำไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์หลัก 

2) ผ ู ้บร ิหารระดับส ูงและผู ้บร ิหารหน่วยงานในมหาว ิทยาลัยต ้องให ้ความสำคัญในการใช้           

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นกรอบในการบริหารการ

ดำเนินพันธกิจของทุกหน่วยงาน 

3) ผู้บริหารดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจำปีของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้รับทราบมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่าง

ถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนและประเมินผล เพื ่อสร้างกลไก 

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดทำและประเมินผลแผน 

 
5.2 วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามและประเมินผล 

1) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับยอมรับได้  
2) เพ่ือนำผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนฯ นำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานไป

ใช้ปรับปรุงและนำเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาวางแผนในปีต่อไป 
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5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

1) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยคณะกรรมบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน  รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  

2) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยง  โดยคณะกรรมบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบม.)  รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

3) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยคณะกรรมตรวจสอบประจำ

มหาวิทยาลัย  รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

4) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อย  

ปีละ 1 ครั้ง 

 
5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล 

1) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน 

และ รอบ 12 เดือน 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน 

และรอบ 12 เดือน  

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  เสนอสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก 
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ก. คำสั่งฯที่ 110/2565 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ข. คำสั่งฯที่ 188/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เพิ่มเติม) 
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ค. รายละเอียดนิยามตัวชี้วัด 
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รายละเอียดนิยามตามตัวชี้วัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
1.1 จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 

คำอธิบาย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทหน้าที ่ในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจ ัย ให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมถึงสร้างและพัฒนานักวิจัย ทั ้งนักวิจัยรุ ่นใหม่ และนักวิจัยที ่มี
ประสบการณ์ในการวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งท่ียังไม่เคย
ทำวิจัยหรือเคยทำบ้างแต่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อของการวิจัย เช่น การกำหนดโจทย์วิจัย 
คำถามการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนกรอบแนวคิด การใช้สถิติเพื่อวิจัย การสรุปผล 
การเขียนรายงานการวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนานักวิจัยให้มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 

การจัดเก็บข้อมูล 
 นับจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่สังเคราะห์ โครงการ 

คำอธิบาย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ผ่านมามีนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือรองรับชุมชนท้องถิ่นอยู่เป็น

จำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้น้อย มีบางโครงการมีการพัฒนาโจทย์วิจัย

มาจากปัญหาชุมชนในท้องถิ่น ผลผลิตงานวิจัยที่ได้จึงเกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นมากยิ่ง ขึ้น แต่การใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยเป็นเพียงแต่กลุ่มชุมชนท้องถิ่นที่นักวิจัยได้ลงพื้นที่ทำวิจัย ในขณะที่พื้นที่ใกล้เคียง หรือ

ชุมชน ต่างอำเภอ หรือแม้กระทั่งต่างจังหวัด ไม่สามารถรับรู้ถึงผลผลิตงานวิจัยที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยอาจจะเข้าไม่ถึงพ้ืนที่เหล่านั้น การสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยที่ประกอบด้วยทั้งนักวิชาการ 

นักวิจัย และผู้ใช้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอให้เกิดการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากความรู้ที่จะนำไปใช้

ปฏิบัติจริงได้ต้องผ่านกระบวนการอภิปราย การโต้เถียงในเรื่องความถูกต้อง วิธีการนำไปใช้ก่อน นอกจากนี้ 

สรุปว่าการสร้างเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานวิจัยเกิดความเชื่อใจ

ผู้วิจัยและงานวิจัยนั้นส่งผลต่อการนำผลวิจัยนั้นไปใช้ต่อ  
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การจัดเก็บข้อมูล 
  นับจำนวนโครงการวิจัยที่สังเคราะห์ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
1.3 องค์ความรู้จากงานวิจัยที่สังเคราะห์ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ โครงการ 

คำอธิบาย 
  องค์ความรู้จากงานวิจัย คือ การสกัดประเด็นความรู้ที ่สำคัญจากผลงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อให้

สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง 

เพ่ือให้เกิดผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าและสามารถนำไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัย 

การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย คือ การรวบรวม คัดสรรผลงาน วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลจาก

งานวิจัยให้เป็นความรู้ที ่น่าสนใจ ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อ

กลุ่มเป้าหมายแล้วเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

การจัดเก็บข้อมูล 
 นับจำนวนองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สังเคราะห์ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านจากจำนวนนักศึกษาที่เข้า
สอบ 
 

ร้อยละ 

คำอธิบาย 

การวัดความสำเร็จการส่งเสริมให้บัณฑิตครูที ่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความรู้
ความสามารถ ทำงานตรงตามวิชาชีพและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา 
นักเรียนและการศึกษาของประเทศ โดยวิธีการเทียบสัดส่วนของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน ภายในเวลา 1 ปี กับจำนวนบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
  
การจัดเก็บข้อมูล 
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 จำนวนบัณฑิตครู (หลักสูตรครุศาสตร์) ระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน ภายใน  1 ปี 
เทียบกับจำนวนบัณฑิตครูที่เข้าสอบ 

 
 
ร้อยละฯ =  
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
2.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษผ่านใน
ระดับ B1 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ร้อยละ  

คำอธิบาย 

การวัดความสำเร็จด้านการส่งเสริมให้นักศึกษา ค.บ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีความสามารถ 
และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยวิธ ีการเทียบสัดส่วนของนักศึกษา ค.บ. ชั ้นปีสุดท้ายที ่สอบทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ. กำหนดกับจำนวนนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด  เพื่อให้
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ค.บ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

มาตรฐาน CEFR หมายความถึง มาตรฐานสากลที ่ใช้อธิบายระดับความเชี ่ยวชาญทางภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages) ที ่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและ                
การประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษที่บอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่                 
ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 

CEFR (B1) ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages คือ 
ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ แบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 – C2 ดังนี้ 

A1: สามารถอ่านบทความสั้นๆ และพูดประโยคที่ได้เตรียมมาแล้วเท่านั้น (Beginner) 
A2: สามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อง่ายๆ และแนะนาตัวเอง (Beginner) 
B1: สามารถเตรียมการพูด/เขียน เกี่ยวกับหัวข้อที่ตัวเองสนใจ (Intermediate) 
B2: สามารถทา Presentation ได้ชัดเจน และคล่องแคล่ว (Intermediate) 
C1: สามารถวางรูปแบบ และรายงานในหัวข้อที่ท้าทาย (Advance) 
C2: สามารถอธิบาย และอภิปรายหัวข้อต่างๆ อย่างมั่นใจ (Advance)  

 

การจัดเก็บข้อมูล 

จำนวนบัณฑิตครูปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน (คน) 

จำนวนบัณฑิตครูที่เขา้สอบ 

X 100 
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 คะแนนเฉลี่ยระดับความสามารถตามเกณฑ์ CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่นๆ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ทั้งหมดในปีที่
พิจารณา  
 
 
ร้อยละฯ =  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
3.1 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ  

คำอธิบาย 

 จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในปีการศึกษาปัจจุบัน 

เทียบกับจำนวนนักศึกษาในปีก่อนหน้า  

 

การจัดเก็บข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม จากระบบบริการการศึกษา 

 

ร้อยละฯ =        
จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา-จำนวนนักศึกษาปีก่อนหน้า

จำนวนนักศึกษาปีก่อนหน้า
×100 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
3.2 ยอดสมัครนักศึกษาใหม่ คน 

 

จำนวนนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสดุท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ

ผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า (คน) 
X 100 

จำนวนนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสดุท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด 
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คำอธิบาย 

 จำนวนนักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

การจัดเก็บข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม จากระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
3.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษผ่านใน
ระดับ B1 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ร้อยละ  
 

 

คำอธิบาย 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อ ง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยนาข้อมูลจากผลการ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน 

เพื ่อให้ผู ้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีทักษะและความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงานได้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

มาตรฐาน CEFR หมายความถึง มาตรฐานสากลที ่ใช้อธิบายระดับความเชี ่ยวชาญทางภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages) ที ่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและ                
การประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษที่บอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่                  
ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 

CEFR (B1) ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages คือ 
ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ แบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 – C2 ดังนี้ 

A1: สามารถอ่านบทความสั้นๆ และพูดประโยคที่ได้เตรียมมาแล้วเท่านั้น (Beginner) 
A2: สามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อง่ายๆ และแนะนาตัวเอง (Beginner) 
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B1: สามารถเตรียมการพูด/เขียน เกี่ยวกับหัวข้อที่ตัวเองสนใจ (Intermediate) 
B2: สามารถทา Presentation ได้ชัดเจน และคล่องแคล่ว (Intermediate) 
C1: สามารถวางรูปแบบ และรายงานในหัวข้อที่ท้าทาย (Advance) 
C2: สามารถอธิบาย และอภิปรายหัวข้อต่างๆ อย่างมั่นใจ (Advance)  

 
การจัดเก็บข้อมูล 
 คะแนนเฉลี่ยระดับความสามารถตามเกณฑ์ CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่นๆ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ทั้งหมดในปีที่
พิจารณา 

 
 
ร้อยละฯ =  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระดับบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
4.1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
 

ร้อยละ  

คำอธิบาย 

 การวัดผลด้านการกำกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณรวม

ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการบริหารงบประมาณระดับชาติ และมหาวิทยาลัย โดยนำข้อมูล

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ 

 

 

การจัดเก็บข้อมูล 

  
ร้อยละฯ =                                                                              X 100 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือ

เทียบเท่า (คน) 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด 

X 100 

จำนวนงบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณท่ีเบิกจ่ายภาพรวม 
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4.2 ร้อยละของรายได้การใช้พื้นที่บริเวณภายในเพ่ิมขึ้น 
 

ร้อยละ   

คำอธิบาย 

 การวัดผลของการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเก็บเป็นรายได้ 

และนำมาบริหารจัดการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการคำนวณการหาผลต่างจากรายได้ค่า

เช่าพ้ืนที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยจากงบประมาณปีก่อนและปีปัจจุบัน เทียบกับรายได้ค่าเช่าพื้นที่บริเวณ

ภายในมหาวิทยาลัยจากงบประมาณปีก่อน 

 

การจัดเก็บข้อมูล 

  
ร้อยละฯ =                                                                                                         X 100 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
4.3 ร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกละเมิด  
 

ร้อยละ  

คำอธิบาย 

เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ือให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม แต่

จะไม่นับรวมข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว 

 

การจัดเก็บข้อมูล 

                                                                               
ร้อยละฯ =                                                                                    X 100 

รายได้จากการใช้พื้นที่บริเวณภายในปีก่อน 

         รายได้จากการใช้พ้ืนที่ภายในเพิ่ม 

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ที่ไม่ถูกละเมิด 

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 


