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ภารกจิหนวยงาน 

1. คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร   

วิสัยทัศน(Vision) 

 เปนคณะที่มีศาสตรหลากหลาย มุงผลิตบัณฑิตมีคณุภาพ เปนแหลงเรียนรูและแหลงบริการวิชาการมาตรฐาน 

บุคลากรมีศักยภาพทางวิชาการและการวิจัย    มุงพัฒนานวัตกรรมโดยการวิจัยเปนฐานเพื่อพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพในองคกร 

 2. การผลิตบัณฑิตทุกสาขาวิชา สงเสริมความเข็มแข็งของวิชาชีพครูอยางมีคุณภาพ และพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่

หลากหลายและเปนไปตามความตองการของสังคมตามเกณฑมาตรฐาน TQF 

 3. การวิจัยสรางนวัตกรรมแหงการเรียนรูพัฒนาทองถ่ิน 

 4. การใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สงเสริมสุขภาพ และดําเนินการโครงการอันเนื่องมากจากแนว

พระราชดําร ิ

 

เอกลักษณ คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนแหลงเรียนรูมาตรฐานใหบริการวิชาการและสงเสริมสุขภาพ 

 

อัตลักษณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

  ความรูดี  มีคุณธรรม  เปนผูนําทางสังคม 

 

คานิยมองคกรของคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 คานิยมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 C    :  Creativity          คิดสรางสรรค 

 F    :  Fast                  รวดเร็ว 

 A    :  Accountability   รับผิดชอบ 

 S    :  Service Mind      จิตบริการ 

 “คดิสรางสรรค รวดเร็ว รับผดิชอบและมีจิตบริการ” 
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2. คณะครุศาสตร 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกจิ 

ปรัชญา (Philosophy)         :    มคีวามรูมาตรฐาน สรางจิตวญิญาณความเปนครู นําความรูสูผูเรยีน 

 

  

 

วิสัยทัศน (Vision)            :    เปนองคกรแหงการเรยีนรูโดยยดึหลักธรรมภิบาลเพื่อผลติครูมอือาชีพสูสังคมภายในป 2562 

 

  

 

พันธกจิ (Mission)          :            

 

สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 

สงเสริมการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการทํานุ บํารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 
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3.  คณะพยาบาลศาสตร 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธในแผนกลยุทธ 5 ป พ.ศ.2560 – 2564 ดังน้ี 

  

ปรัชญา (Philosophy) 

คณะพยาบาลศาสตร มีความเชื่อวาบุคคลเปนองครวม มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ได การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จัดกระบวนการเรยีนรูดวยความเอ้ืออาทร สรางทักษะชีวิตเพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะ

เชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จรยิธรรม ดําเนินชีวิตอยางมีคณุคาและมีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนรวมในการ

พัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยการวิจัย การบริการดานสุขภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณคาความเปนไทยและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

  

วิสัยทัศน (Vision) 

ภายในป พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี เปนแหลงเรียนรู

ดานสุขภาพชุมชนโดยการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑติพยาบาลที่มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 

2. สงเสริมการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

3. พัฒนาแหลงเรียนรูและบริการวิชาการดานสุขภาพชุมชน 

4. ทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. เสรมิสรางระบบธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

  

คานิยมองคกร (Core Value) 

N U C P R U (Nurse ChaiyaphumRajabhat University) 

  

N : Networking          =เนนการสรางเครือขาย 

U: Utilization             = เนนการนําผลงานไปใชประโยชนอยางครบวงจร 

C: Community = เนนการดูแลสุขภาพชุมชน 

P: Pride                    = มีความภาคภูมิใจในองคกรและสถาบัน 

R : Responsibility        = การมีความรบัผิดชอบ 

U : Unity                  = มีความสามัคคีและทํางานเปนทีมมีวิสัยทัศน/พันธกิจ/คานิยม รวมกัน 
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4. คณะรัฐศาสตร 

  ปรัชญา (Philosophy) 

 

        คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีจุดเนนและทิศทางเก่ียวกับการจัดการศึกษา โดยมุงเนนการจักการเรียนการสอน

ใหไดมาซ่ึงบัณฑิต และการศึกษาวิจัยที่มคีุณภาพ ไดบัณฑิตทางดาน รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร ทีมคีุณลกัษณะความเปน

ผูนํา มีความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเดนและเปนท่ียอมรับของสังคม 

 

 วิสัยทัศน ( Vision ) 

        คณะรัฐศาสตรมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการดานการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับ

ตางประเทศ สรางนวัตกรรมงานวิจัย ใหบริการแกสังคม 

 พันธกจิ ( Mission ) 

        คณะรัฐศาสตรมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการดานการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับ

ตางประเทศ สรางนวัตกรรมงานวิจัย ใหบริการแกสังคม 
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5. คณะบริหารธุรกจิ  

ปรัชญาของคณะบริหารธุรกิจ 

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บรหิารจัดการศึกษาภายใตหลักธรรมมาภบิาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

การวางแผน ดําเนินการตามแผน ประเมนิผล และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพท่ัวท้ังระบบอยางตอเน่ือง เพื่อใหสาธารณชนมั่นใจไดวาผลผลิต

ทางการศึกษาของคณะมคีุณภาพและมผีลกระทบที่เปนประโยชนตอชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติอยางมีนัยสําคัญ  

 

           ปณิธานของคณะบรหิารธุรกจิ 

มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 เปนบัณฑิตที่มีทักษะ

การเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 และมีความเปนมืออาชีพ วสิัยทัศนของคณะบรหิารธุรกิจ 

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูม ิเปนองคกรท่ีมคีวามรอบรูและเชี่ยวชาญในการบรหิารธุรกจิ การบัญช ีและการ

ทองเที่ยว ผลการดําเนินงานตามพันธกิจมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาและไดรับการประเมินวามคีุณภาพในระดับดหีรอืดมีาก

ทุกปการศึกษา  

            

พันธกจิของคณะบริหารธุรกิจ 

1.การผลิตบัณฑติ  

            2.การผลิตผลงานทางวชิาการและงานวิจัย  

            3.การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  

            4.การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

            5.การดําเนินงานและกํากับตดิตามผลลัพธดานการประกันคุณภาพ 

            6.การพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีจุดเดนตามเอกลักษณ คานิยม ของคณะบรหิารธุรกิจ 

 

คานิยม 

           เปนสิ่งที่คณะบรหิารธุรกิจใหความสําคัญ ยอมรับวาเปนสิ่งที่มคีุณคา และเห็นชอบที่จะยดึถือเปนบรรทัดฐานและมาตรฐานในการ

ปฏิบัตงิาน คานิยมของคณะบริหารธุรกิจมี 4 กําหนดข้ึนตามชื่อของคณะซ่ึงเขียนเปนภาษาองักฤษ ดังน้ี  

(CPBS = Chaiyaphum Business School)  

1. Creativity หมายถึง การเปนผูสรางงาน การสรางสรรคข้ึนมาใหม การสรางสรรคสิ่งใหมๆ  ที่มคีุณคา และการคดิคนนวัตกรรมทางธุรกิจ  

2. Participation หมายถึง การมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรและชุมชนทองถิ่น  

3. Best หมายถึง การทําหนาที่ใหดทีี่สุด ทํางานเต็มศักยภาพ และมปีระสิทธิภาพ  

4. Smart หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ประณตี และทันสมัย 
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7. สํานักงานอธกิารบดี  

กองกลาง 

 

 ปรัชญา 

พัฒนางานบริการ ประสานความรวมมือ ยึดถือความถูกตอง 

         วิสัยทัศน 

กองกลางใหบริการและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดความพึงพอใจ 

         พันธกจิ 

1.ประสานงานและอํานวยความสะดวกระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

2.บริหารจัดการใหมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหกับบุคคลภายในและภายนอก 

3.พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมในดานงานบริการ 

4.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูในดานตางๆ 

 

กองนโยบายและแผน 

 

         ปรัชญา           

ประสานนโยบาย กระจายสูการปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

         วิสัยทัศน         

กองนโยบายและแผนเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ตามแผนยุทธศาสตรชาต ิและใหบรกิารตามสมรรถนะและคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

         พันธกจิ           

พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการตามแผนยุทธศาสตรชาติ และเชื่อมโยงฐานขอมูลในการสนับสนุนการ

บริหารงานและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 

         ยุทธศาสตรกองนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองคกร (Reform & Re-positioning)   

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความรวมมือมุงเปา (Focuses Engagement)   

ยุทธศาสตรที่ 3  สรางชื่อเสียง สรางศรัทธา สรางรายได (Celebrated & Revenue Development) 

ยุทธศาสตรที่ 4   ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปยมสุข  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life &Sustainability) 
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8. สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            วิสัยทัศน 

          เปนแหลงสนับสนุนชั้นนําของชุมชนในการเรียนรู วิจัย และนวัตกรรมของทองถ่ิน พัฒนาศักยภาพดวยภาษา บรกิารดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

          ปรัชญา 

          ศนูยกลางแหงการเรียนรูและการบริการบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

          พันธกิจ 

1. สนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต 

2. สนับสนุนดานการทําผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 

3. สงเสรมิและบริการวิชาการแกสังคม และชุมชน 

4. พัฒนาศักยภาพคนในดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรูดานนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทนัสมัย 
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9. สถาบันวจิัยและพัฒนา 

วิสัยทัศนประจําสถาบัน 

 “สถาบันวิจัยและพัฒนา มุงพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีคุณภาพระดับสากลจากปญหาแลวความ ตองการของทองถ่ิน”  

            พันธกิจประจําสถาบัน  

1. สรางเครือขายระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา กับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2. สรางและพัฒนานักวิจัย ทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพอยางตอเนื่อง  

3. พัฒนาโจทยวิจัยจากปญหาและความตองการของชุมชนทองถ่ิน  

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

5. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวิจัย เชน หองปฏิบัติการ หองสมุด ระบบสารสนเทศ  

6. จัดเวทีวิชาการระดับสถาบันและระดับชาติ  

7. สงเสริมการเผยแพรผลงานงานวิจัย และงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ  

8. สงเสริมการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 9. สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย และงานสรางสรรคดีเดน 

ภารกิจประจําสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีกรอบภารกิจงานสําคัญ ดังน้ี  

1. พัฒนา และสรางเครือขายระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา กับหนวยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย  

2. สงเสริม พัฒนานักวิจัย และอํานวยความสะดวกดานการวิจัยทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมนักวิจัยพัฒนาโจทยวิจัยจากปญหาและความตองการของชุมชนทองถ่ิน  

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

5. จัดเวทีนําเสนองานวิชาการระดับชาติและสงเสริมนักวิจัยการเผยแพรผลงานงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ  

6. สงเสริมและพัฒนานักวิจัยการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ทองถ่ิน  

7. จัดกิจกรรม มอบรางวัลยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน 

  

  


