แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คานา
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปีของคณะฯ ซึ่งจัดทาขึ้นโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร เป็นแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.
2556-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่
คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 - 2567) และจุดเด่นและศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บนพื้นฐานผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคณะเกษตรและชีวภาพตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2560 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560
การดาเนินงานครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การวางแผน กลยุทธ์ เป็น แนวทาง เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทาแผน กลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25 60-2564) เพื่อนาไปสู่
องค์กรที่จะประสบความสาเร็จ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2559) แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2567) และจุดเด่นและศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหารสู่สังคมแรงงานอาเซียน
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการความร่วมมือจากศาสตร์ด้านต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการของ
สังคม
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคมเมือง
และการเป็นผู้ประกอบการ
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
2.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base)
2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เป้าประสงค์ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ

3.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาชุมชน (โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผู้
สูงวัย)
3.3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
เป้าประสงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยในเรื่องข้าวและสมุนไพร
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
เป้าประสงค์ พัฒนาสังคมให้สอดคล้องตามแนวทางพระราชดาริ
กลยุทธ์
5.1 สนับสนุนการนาความรู้ไปพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดาริ บนพื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อให้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีการติดตามและประเมินผลสาเร็จของกลยุทธ์ อย่าง
ชัดเจน จึงกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จจานวน 23 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการพัฒนา
2. ร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการปรับปรุง
4. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ STEAM
5. จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
8. จานวนการเผยแพร่กิจกรรม/ข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
9. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
10. จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ
11. จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
12. โครงการ/งานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
13. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา

14. จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท
15. จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยเก็บค่าใช้จ่าย
16. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการ
17. ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะ
18. จานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
19. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
20. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
21. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
22. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
23. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ

ประเด็นการปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประเด็นการ
ปรับปรุง
ปรัชญา

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2555 - 2559 (ปรับปรุง 2559)
พ.ศ. 2560 - 2564
ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัย
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิด
วิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของ
ประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และ
นวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร เพื่อพัฒนาชุมชนเขตเมืองและชนบท
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความ
พอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
6. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
พระราชดาริ

เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัย
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์
สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศ
และประชาคมอาเซียน
2. วิจัย พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
พระราชดาริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความ
พอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย

ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง
1. เติมคาว่า “นวัตกรรม” เพื่อความชัดเจนของกรอบการ
ดาเนินงานต่อไปของคณะ
2. แก้ไขคาว่า “อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร” เป็น
“อุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อลดการใช้คาที่ซ้าซ้อน
แก้ไขคาว่า “อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร” เป็น
“อุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อลดการใช้คาที่ซ้าซ้อน
1. แก้ไขคาว่า “อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร” เป็น
“อุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อลดการใช้คาที่ซ้าซ้อน
2. เปลี่ยนลาดับ พันธกิจ ข้อ 5 กับ ข้อ 6 เดิม เนื่องจาก
คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ เห็นว่าควร ส่งเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการ
ปฏิบัติภารกิจ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตาม พรบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

ประเด็นการ
ปรับปรุง

ค่านิยม

นโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2555 - 2559 (ปรับปรุง 2559)
พ.ศ. 2560 - 2564
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใจ เพื่อความเป็นเลิศเกษตรจันทรา K = Knowledge (มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
โดยการวิจัย)
A = Attitude (มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน)
S = Skill (ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร)
E = Environment (ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน)
T = Technology (สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม)
1. ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรที่มีอยู่ตามกรอบ TQF
1. ส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ วิจัยและ
และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยต่อการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
การสอนและการปฏิบัติงาน และการเข้าสู่ตาแหน่ง
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทุกหลักสูตร
ทางวิชาการ
และจัดระบบศูนย์บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการ
3. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
บริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และ
สาหรับนักศึกษาทุกระดับ
การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ สามารถสอนรายวิชาต่าง 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ STEAM
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐาน
(S=Science/Social , T=Technology ,
หลักสูตร
E=Engineer/Economic/Environment ,
5. ส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ วิจัยและ
A=Art/Agriculture , M=Math) และเสริมสร้าง
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการเรียนการสอน การ
6. สนับสนุนการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
วิจัย และการบริการวิชาการ

ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง
ปรับปรุงค่านิยมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานต่อไปในอนาคตของคณะ

1. ปรับปรุงนโยบายเพื่อให้กระชับ ชัดเจน และลดความ
ซ้าซ้อนของนโยบายเดิม
2. ปรับปรุงนโยบายเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
แนวทาง และมาตรการที่จะดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2560-2564

ประเด็นการ
ปรับปรุง

ภาพอนาคต

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2555 - 2559 (ปรับปรุง 2559)
และมาตรฐานคุณวุฒิ
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนสาคัญใน
แผนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณภาพและ
มีความสุข
8. จัดระบบสหกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน
9. พัฒนาปรับปรุงบรรยากาศคณะสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
10. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ ให้เป็นที่
รู้จัก
1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีฐาน
การถ่ายทอด 3 ฐาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนม
แพะ ศูนย์ความเชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืช
เศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ตาลโตนด
ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
เปี่ยมสุข บุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคง เป็นผู้นา
สังคมท้องถิ่นและอาเซียน

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์
ท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง

1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและ
1. แก้ไขคาว่า “อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร” เป็น
พัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและ
“อุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อลดการใช้คาที่ซ้าซ้อน
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 2. ปรับให้มีความชัดเจน และมองถึงความเป็นไปได้ใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
การดาเนินงานในอนาคต โดยพิจารณาจากทรัพยากร
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และ
ที่มีทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน
อาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์ความเชี่ยวชาญการเพาะ
เห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท

ประเด็นการ
ปรับปรุง
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2555 - 2559 (ปรับปรุง 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหารและพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทาง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ การดาเนินงานในบริบท
วิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ 2. เปลี่ยนลาดับ ยุทธศาสตร์ ข้อ 5 กับ ข้อ 6 เดิม
ประชาคมอาเซียน
เนื่องจากคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ เห็นว่าควร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
ปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและ
พระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับลาดับของพันธกิจคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร

ประเด็นการ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัด

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2555 - 2559 (ปรับปรุง 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย สอดรับกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนรายวิชาที่มีการนาผลการบริการ
วิชาการหรืองานวิจัยมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 3 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานตรงสาขา
ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวที่วัดที่ 7 ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบ 5 ด้าน
ตัวชี้วัดที่ 8 มีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเรียน
การสอนทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อม
คุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้
ดาเนินการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 2 ร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้
ดาเนินการปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบ STEAM
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
ตัวชี้วัดที่ 6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา
1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 8 จานวนการเผยแพร่กิจกรรม/ข้อมูลข่าวสาร
สู่กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง

1. ปรับตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนว
ทางการดาเนินงาน
2. กาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 1 – 3 ให้สอดคล้องกับ
การดาเนินงานของคณะ ในการปรับปรุงและการ
จัดทาหลักสูตรใหม่

ประเด็นการ
ปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2555 - 2559 (ปรับปรุง 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ต่ออาจารย์ประจา
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่
นาไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา
ตัวชี้วัดที่ 11 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลด้าน
การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
ตัวชี้วัดที่ 12 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่จัดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 13 ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
(เฉลี่ยทุกกิจกรรม)
ตัวชี้วัดที่ 14 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 15 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 16 จานวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ
1. ปรับตัวชี้วัด โดยมุ่งเน้นผลผลลัพธ์ (Output) และ
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลกระทบ (Outcome)
เผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 12 โครงการ/งานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่
นาไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ตัวชี้วัดที่ 14 จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่
1. ปรับตัวชี้วัดโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Output) ของการ
ชุมชน และท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อการ
ดาเนินงาน
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการ 2. นาการบริการวิชาการมาเป็นกลไกลหนึ่งในการ
วิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการดาเนินงานของคณะ
ปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท
เพื่อเป็นการสื่อสารให้สังคมได้รู้จักคณะเกษตรและ
ตัวชี้วัดที่ 15 จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดย
ชีวภาพ จากการบริการวิชาการ ตามข้อเสนอแนะของ
เก็บค่าใช้จ่าย
คณะกรรมกาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
ตัวชี้วัดที่ 16 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
การศึกษา 2558
บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 17 ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของ
คณะ

ประเด็นการ
ปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2555 - 2559 (ปรับปรุง 2559)
ตัวชี้วัดที่ 17 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวชื้วัดที่ 18 เผยแพร่ข่าวการดาเนินงานบริการวิชาการ
ของคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย
ตัวชี้วัดที่ 19 จานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาหรือศิลปะและ
วัฒนธรรมเกษตร
ตัวชี้วัดที่ 20 มีระบบกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
เสร็จสิ้นตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบรรลุ
เป้าหมายตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 23 จานวนกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม
ภายในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้/ทักษะวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564

ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย
ตัวชี้วัดที่ 18 จานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและ
1. ปรับตัวชี้วัดโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Output) ของการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ดาเนินงาน
ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 20 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วน
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้/ทักษะวิชาชีพ

1. ปรับตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนว
ทางการดาเนินงาน

ประเด็นการ
ปรับปรุง

กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2555 - 2559 (ปรับปรุง 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
ตัวชี้วัดที่ 27 โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
แนวทางพระราชดาริที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพสู่ประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2

กลยุทธ์ที่ 3.1
กลยุทธ์ที่ 3.2

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
ตัวชี้วัดที่ 19 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการความ
ร่วมมือจากศาสตร์ด้านต่างๆ บนพื้นฐาน
ความต้องการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้น
สังคมเมืองและการเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและ กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
อุตสาหกรรมอาหาร
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัยและ กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้
หรือพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base)
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
นาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติใน กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การ
ชุมชน
ปฏิบัติ
เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนา
ชุมชน (โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) อุตสาหกรรมการ
บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง

1. ปรับตัวชี้วัดโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Output) ของ
กิจกรรมทีด่ าเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ในโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย
1. ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางดาเนินงานและตัวชี้วัด

1. ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางดาเนินงานและตัวชี้วัด
2. ปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีความชัดเจน เน้นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่โดยร่วมมือกับท้องถิ่น และส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางดาเนินงานและตัวชี้วัด
2. ปรับปรุงกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นการ
ปรับปรุง
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ส่วนที่ 1
ที่มาและขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
1.1 หลักการความเป็นมาและกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา
13 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้
เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากปี 2560 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะเกษตรและชีวภาพ ได้สิ้นสุดลง
แล้ว คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้คณะมีแผนแม่บท
ระยะยาวที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์
ต่างๆ นาไปใช้เป็นกรอบในการกาหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม และจัดทาแผนปฏิบัติการให้สอดรับเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อการพัฒนาคณะเกษตรและชีวภาพให้
สอดรับกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น สามารถชี้นาและเป็นกลไกในเชิงการแข่งขันเน้นการ
พึ่งตนเอง โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2560-2564 นั้น ได้พิจารณากรอบนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาตามแผนต่างๆ ทั้งระดับชาติ และระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- นโยบายของรัฐบาล
- (ร่าง) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
- แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2558 - 2567)
- จุดเด่นและศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ทิศทางการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2559 – 2568
นโยบายรัฐบาล
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
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โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนในเป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
(ร่าง) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ใน
คราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สรุปเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ
ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา
ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่
ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยาย
การจัดทาและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
ระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนา ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทาง
ประเทศอย่างเข้มแข็ง
วิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนใน
การแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
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นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดปัจจุบัน (สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน) มีนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพ
การอุดมศึกษาไทย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
นโยบายข้อที่ 1 การลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกการดาเนินงานใน 3 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
1.2 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
นโยบายข้อที่ 2 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐานทั้งหลักสูตร อาจารย์ บัณฑิตและนักศึกษา ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม
ทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพและปฏิบัติการ เพื่อผลิตนักวิจัย/นักวิชาการ (
Academic) นักวิชาชีพชั้นสูง
(Professional) และนักเทคนิค/นักปฏิบัติ ( Technical/Practice) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
รวมทั้งให้สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน
นโยบายข้อที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของตนเอง ทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ สถาบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มสถาบัน
นโยบายข้อที่ 6 การส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือดาเนินการตามโจทย์ในการพัฒนา
ประเทศ และช่วยผลักดันประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุน โดยเครือข่าย
เป็นกลไกในการเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ และประเทศ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ การ
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน
และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียน พร้อมๆ กับทาหน้าที่รวบรวม
สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้าง และเผยแพร่ “ความรู้” ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอนาคต สิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรได้รับจากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู้
สามารถเข้าสู่ชีวิตการทางาน เป็นพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นอย่างดี ส่วน
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ความรู้และองค์ความรู้ที่เป็นผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องช่วยนาพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยประเทศที่ยั่งยืนอีกด้วย
แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2567)
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีมติให้จัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 - 2567) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
สู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพและการยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”
จุดเน้นและอัตลักษณ์
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้กาหนดกลุ่มวิชา (
Cluster) ที่เป็นจุดเน้น ( Positioning) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จานวน 8 กลุ่มวิชา (Cluster Area) ได้แก่
1. ด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
2. ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ด้านอุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว การโรงแรมและที่พัก/รีสอร์ทและการจัดการ
4. ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ การคมนาคม การสื่อสาร การผลิตและการก่อสร้างและการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานท้องถิ่นและ ICT
5. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการสาธารณะและท้องถิ่น
6. ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
7. ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ สื่อสารการแสดง และสื่อสารการบันเทิงท้องถิ่น
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เป้าหมายและนโยบาย
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
2. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
3. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างประชาชนในท้องถิ่นให้
มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล เน้นสาขาเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่นเฉพาะพื้นที่ ( area-based) ให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม มาใช้เป็นแนวทาง โดยอยู่บนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับวิจัยและพัฒนา
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัด
การศึกษา การวิจัยและการให้บริการวิชาการให้ยั่งยืน
5. บริหารจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส เป็นธรรม ด้วยหลักธรร
มาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว
ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based economy) และสู่การกากับและดูแลตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูสู่มืออาชีพและได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และการยกคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อมนาแนวพระราชดาริและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย และความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมท้องถิ่น
และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษาและการวิจัย
จุดเด่นและศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีศักยภาพ จุดเน้นและจุดเด่นที่สาคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศดังนี้
1. การผลิตและพัฒนาครู เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ข้าว ผลิตภัณฑ์จาก
เห็ด
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3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง เช่น การดูแลรักษาสุขภาพ โภชนาการ การรักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน
4. การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเช่น กฎหมาย การพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
5. ภาษาและวัฒนธรรม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอาเซียน (ขะแมร์) ดนตรี (ไทยและ
สากล) นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง
6. พลวัตและทุนทางสังคม เช่น เศรษฐกิจดิจิตอล การสื่อสารยุคใหม่ ICT สินค้า OTOP การพัฒนา
อาชีพ AEC เป็นต้น
ทิศทางการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2559 – 2568
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ในวาระการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี สามารถสรุปทิศทางการจัดทา Road Map พ.ศ. 2559 – 2568 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
คณะเกษตรและชีวภาพ ในประเด็นดังนี้
กลุ่มวิชา / cluster
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและ การ
อาหาร

ทิศทางการดาเนินงาน
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)
2. ศูนย์เรียนรู้เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายความเชี่ยวชาญด้านแพะ และผลิตภัณฑ์จากแพะ
4. ข้าวพันธุ์ถิ่นชัยนาท
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)
เช่น ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ข้าว และแพะ
6. ฟาร์มเกษตรชุมชนเชิงพาณิชย์
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1.2 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะเกษตรและชีวภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาคณะ คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ มีกระบวนการสาคัญ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในคณะ
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ
4. ฝ่ายเลขาปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ รวบรวมและจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ (ฉบับร่าง 1)
5. เสนอแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ ต่อคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา
6. ฝ่ายเลขาปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการประจาคณะเสนอ และจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ (ฉบับร่าง 2)
7. เสนอแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อพิจารณา
8. ฝ่ายเลขาปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ และจัดทาแผนกลยุทธ์
ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ ฉบับสมบูรณ์
9. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วให้ทุกหน่วยงานภายในคณะนาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
2.1 ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันคณะเกษตรและชีวภาพ
ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการ
โดยเปิดเป็น วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้น(ป.กศ.
สูง สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ
อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขา เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่าง ๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การส่งเสริมและสื่อสาร
การเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล
ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทร
เกษมขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
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ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น
คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2548
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตร เกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สถานที่ตั้งหน่วยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะฯ
รองคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

งานวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ
เกษตรและชีวภาพ

งานบริการการศึกษา

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

งานนโยบาย
และแผน

โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปรเซสซิงค์

งานคลังและพัสดุ

ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ

งานบริหารหลักสูตร

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตร
และการ
ประกอบการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้านมแพะ
จันทรเกษม

รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการ
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

หลักสูตรที่เปิดสอนและจานวนนักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในปี 2559
มีนักศึกษารวม 172 คน แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ดังนี้
ตาราง แสดงจานวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตร
2559 2558 2557 2556 2555 รวม (คน)
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
28
14
22
13
7
84
2. เกษตรศาสตร์
15
20
18
9
62
3. วิทยาศาสตร์เกษตรและการ
26
26
ประกอบการ
รวม (คน)
54
29
42
31
16
172
(ข้อมูลจาก website สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
จานวนอาจารย์และบุคลากร
คณะเกษตรและชีวภาพ มีอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภท
วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ตาราง จานวนอาจารย์ประจาคณะ
รายการ

ข้าราชการ

อาจารย์ประจาทั้งหมด
ลาศึกษาต่อ
จานวนนับ (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
จานวนนับ (รวมลาศึกษาต่อ)

6
6
6

ตาราง จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
รายการ
อาจารย์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
6
ปริญญาเอก
7
รวม
13

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
10
2
8
10
ผศ.
2
2
4

อาจารย์ประจา
ตามสัญญา
1
1
1

รวม
17
2
15
17

รศ.
-

ศ.
-

รวม
8
9
17

คุณวุฒิ
โท
-

เอก
-

รวม
7
6
13

ตาราง จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้
ประเภท
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- ลูกจ้างประจาตามสัญญา
รวม

ต่ากว่า ป.ตรี
1
1
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ตรี
7
5
13

การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปีการศึกษา
2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. ในปีการศึกษา
2558 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. อาจารย์พิมล จงวรนนท์
ประธานกรรมการ
2. ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
กรรมการ
3. อาจารย์นันทินี สุดโททอง
กรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง
เลขานุการ
5. นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า ผู้ช่วย
เลขานุการ
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน พบว่า องค์ประกอบ
ที่มีผล การประเมินระดับดี มาก จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จานวน 3
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
4.19 ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง คะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
โดยคณะกรรมการ
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
6.54
3.0 คะแนน
หลักสูตรโดยรวม
2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
8 x 100
ร้อยละ 38.89
คุณวุฒิปริญญาเอก
18
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
5 x 100
ร้อยละ 27.78
ตาแหน่งทางวิชาการ
18
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
-6.97 x 100
ร้อยละ 0
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
20
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
4 ข้อ
ปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
3 ข้อ
ปริญญาตรี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
6 ข้อ
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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3.27 คะแนน

3.27 คะแนน

3.27 คะแนน

ร้อยละ 44.44

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

ร้อยละ 27.78

2.31 คะแนน

2.31 คะแนน

ร้อยละ -65.17

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

6 ข้อ
5.00 คะแนน
6 ข้อ
5.00 คะแนน

6 ข้อ
5.00 คะแนน
5 ข้อ
4.00 คะแนน
4.10 คะแนน

6 ข้อ
5.00 คะแนน

6 ข้อ
5.00 คะแนน

-

-

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
โดยคณะกรรมการ
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
559,650
60,000
37,310
3.05 คะแนน
3.11 คะแนน
15
บาท/คน
3 x 100
ร้อยละ 10
ร้อยละ 16.67
1.85 คะแนน
2.78 คะแนน
18
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
3.63 คะแนน
4 ข้อ

-

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
5 ข้อ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
6 ข้อ
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกัน
5 ข้อ
คุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 1 - 5)

-

5 ข้อ
4 คะแนน

6 ข้อ
5 คะแนน
5.00 คะแนน

-

6 ข้อ
5.00 คะแนน

6 ข้อ
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

-

7 ข้อ
5.00 คะแนน

6 ข้อ
4.00 คะแนน

-

6 ข้อ
5.00 คะแนน

6 ข้อ
5.00 คะแนน
4.50 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย
4.19 คะแนน

2.2 สถานการณ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ดังกล่าว จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อัน
ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
ประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ที่มีภารกิจ
สาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21 ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)
ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ
Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ( Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ( Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ( New
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
- 14 -

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IoT) เทคโนโลยีการศึกษา ( Edtech)
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ ( Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ( Lifestyle Business)
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ข้อ 119 อุดมศึกษาเป็นกลไกลสาคัญหนึ่งในการเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผ่านการสร้างและพัฒนากาลังคน และการสร้างความรู้และนวัตกรรมผ่าน
ระบบวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ในภาคการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของ
สังคมโดยรวม อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย พบว่า
มหาวิทยาลัยไทยไม่ติดกลุ่มมหาวิทาลัยชั้นนาที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของประเทศต่า โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับท้ายๆ ของประเทศที่ได้รับ
การจัดอันดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากจานวนบุคลากรวิจัย ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ สิทธิบัตร รวมทั้งการลงทุน
ของรัฐในกิจการวิจัยและพัฒนา
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
1. เงือนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกและผลกระทบต่อประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า
 เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า
 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ที่หลากหลายขึ้น
 บทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสาคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทางาน
 การปฏิวัติดิจิตอล ( Digital revolution) ทาให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง
(Internet of things)
 การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ( The Fourth Industrial Revolution) จะเป็นยุคที่มีการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมด
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3. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก
 แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะต่า
จะตกงาน
 ความเหลี่อมล้าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0
 การเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วในยุคติจิตอล
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ทาให้ความร่วมมือทางด้านนี้มี
ความเข้มข้นมากขึ้น
 ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทวีความเข้มข้น
 วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน
อีก 15 ปีข้างหน้า
5. ความมั่นคงในและระหว่างประเทศ มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง
 ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
 สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน
 การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวิกฤตอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยในยุโรปที่กาลังแผ่ขยาย
 การบริหารจัดการอาชญกรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ทา การทบทวน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis) คณะ
เกษตรและชีวภาพ ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ เมื่อ วันที่ 28 เมษายน
2559 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
และการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2559 โดยการมีร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ ผลการทบทวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ ซึ่งเป็นสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
จุดแข็ง (STRENGTHS)
1. อาจารย์มีคุณวุฒิหลากหลาย สามารถประยุกต์ได้หลายศาสตร์และหลายหลักสูตร และมีการ
ทางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และมีการ
เรียนการสอนที่สามารถพัฒนาหรือสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม
3. มีการดาเนินการเรื่องแพะนมและผลิตภัณฑ์นมแพะเป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก
4. การให้บริการ/ให้ความรู้แก่ชุมชนต่อเนื่อง การบูรณาการด้านนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและการ
ประกอบการ และมีโรงงานแปรรูปที่สามารถดาเนินการบริการทางวิชาการ
5. สถานที่ตั้งใกล้สถานที่ราชการและหน่วยธุรกิจ การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เหมาะสมในการให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติในเรื่องการทาธุรกิจ
6. มีกิจกรรมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
7. มีความร่วมมือด้านการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหารจากโจทย์ผู้ประกอบการผ่านทาง
หน่วยงาน UBI
จุดอ่อน (WEAKNESS)
1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้า และพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามีน้อย
2. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมีสัดส่วนน้อย เนื่องจากจานวนการสอน และภาระงานอื่นๆ
ของอาจารย์ที่อาจมีมากจนส่งผลต่อการสร้างผลงาน
3. การบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกยังไม่สามารถผลักดันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมในสังคม
ทาให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคม
5. ครุภัณฑ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เสื่อมสภาพ ทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง และไม่เพียงพอในการต่อ
การทาวิจัย
6. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อย
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สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะเกษตร
และชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยทั่วไปจะพิจารณาตามหลัก PEST Analysis ซึ่งได้แก่
 ด้านการเมือง (P : Politics)
 ด้านเศรษฐกิจ (E : Economic)
 ด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (S : Social)
 ด้านเทคโนโลยี (T : Technology)
โอกาส (OPPORTUNITIES)
1. ยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
และนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการส่งเสริมการทา
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์
2. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. นโยบายสนับสนุนการเรียนของรัฐบาล เช่น กองทุนกู้ยืม ทาให้ผู้เรียนได้โอกาสในการศึกษาต่อมาก
ขึ้น
4. การเปิด AEC เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการด้านการเกษตรได้มากขึ้น ทั้งการผลิต และ
การค้าขาย สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
5. ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ
6. มีพื้นที่และเครือข่ายชัดเจนในการสร้างผลงานและแก้ปัญหา เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร และพื้นที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดชัยนาท
อุปสรรค (TREATS)
1. มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน มีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ
2. ความต้องการของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และค่านิยมในการเรียนเกษตรของคนทั่วไปลดลง
3. การเพิ่มค่าแรงทาให้ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ สูง ดังนั้นเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพ นักศึกษาและ
ผู้ปกครองจึงเลือกเรียนนอกเขตกรุงเทพฯ
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การวิเคราะห์ SWOT Matrix
การวิเคราะห์สถานะขององค์กรจะช่วยบ่งบอกถึงสภาพขององค์กรว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร มีจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนมากกว่ากัน และการดาเนินงานมีโอกาสหรืออุปสรรคเพียงใด นอกจากนี้ ยังช่วยกาหนดตาแหน่ง
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อนาไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรต่อไปด้วย
ดังนั้น วิธีการวิเคราะห์
สถานะขององค์กรจะพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ
1) การให้น้าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้าน
เดียวกัน และ 2) การให้คะแนนระดับความสาคัญ
1) การให้น้าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้านเดียวกัน
การวิเคราะห์สถานะขององค์กรในส่วนของการให้น้าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัย
ในด้านเดียวกัน จะกาหนดคะแนนของสภาวะแวดล้อมภายใน (ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาวะแวดล้อม
ภายนอก (ด้านโอกาสและอุปสรรค) เท่ากับ 1.000 คะแนน
2) การให้คะแนนระดับความสาคัญ
คะแนนระดับความสาคัญ ให้พิจารณาในแต่ละปัจจัยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคว่า องค์กรให้ความสาคัญต่อปัจจัยนั้น ๆ ในระดับใด โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
5 คือ ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด
4 คือ ให้ระดับความสาคัญมาก
3 คือ ให้ระดับความสาคัญปานกลาง
2 คือ ให้ระดับความสาคัญน้อย
1 คือ ให้ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
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ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(Internal Factors Analysis : IFA)
ประเด็นปัจจัย : จุดแข็ง
S1. อาจารย์มีคุณวุฒิหลากหลาย สามารถประยุกต์ได้หลายศาสตร์และ
หลายหลักสูตร และมีการทางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
S2. การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เกิดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จริง และมีการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา
หรือสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม
S3. มีการดาเนินการเรื่องแพะนมและผลิตภัณฑ์นมแพะเป็นที่รู้จักของ
หน่วยงานภายนอก
S4. การให้บริการ/ให้ความรู้แก่ชุมชนต่อเนื่อง การบูรณาการด้าน
นวัตกรรมเกษตรแปรรูปและการประกอบการ และมีโรงงานแปรรูปที่
สามารถดาเนินการบริการทางวิชาการ
S5. สถานที่ตั้งใกล้สถานที่ราชการและหน่วยธุรกิจ การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว เหมาะสมในการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในเรื่องการทาธุรกิจ
S6. มีกิจกรรมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรที่
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
S7. มีความร่วมมือด้านการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหารจากโจทย์
ผู้ประกอบการผ่านทางหน่วยงาน UBI
รวม
ประเด็นปัจจัย : จุดอ่อน
W1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้า และพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษามีน้อย
W2. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมีสัดส่วนน้อย เนื่องจากจานวน
การสอน และภาระงานอื่นๆ ของอาจารย์ที่อาจมีมากจนส่งผลต่อ
การสร้างผลงาน
W3. การบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกยังไม่สามารถผลักดันได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ
W4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมในสังคม ทาให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคม
W5. ครุภัณฑ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เสื่อมสภาพ ทาให้การทางานไม่
ต่อเนื่อง และไม่เพียงพอในการต่อการทาวิจัย
W6. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อย
รวม
- 20 -

น้าหนัก

คะแนนถ่วงน้าหนัก
คะแนน ถ่วงน้าหนัก
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ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
(External Factors Analysis : EFA)
ประเด็นปัจจัย : โอกาส
O1. ยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และนโยบายของรัฐที่สนับสนุน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการส่งเสริมการทา
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์
O2. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
ในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
O3. นโยบายสนับสนุนการเรียนของรัฐบาล เช่น กองทุนกู้ยืม ทาให้
ผู้เรียนได้โอกาสในการศึกษาต่อมากขึ้น
O4. การเปิด AEC เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการด้าน
การเกษตรได้มากขึ้น ทั้งการผลิต และการค้าขาย สินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
O5. ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ
O6. มีพื้นที่และเครือข่ายชัดเจนในการสร้างผลงานและแก้ปัญหา เช่น
โรงงานแปรรูปอาหาร และพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ.ชัยนาท
รวม
ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค
T1. มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน มีความพร้อมทั้งบุคลากร
เครื่องมือและงบประมาณ
T2. ความต้องการของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และค่านิยมในการเรียน
เกษตรของคนทั่วไปลดลง
T3. การเพิ่มค่าแรงทาให้ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ สูง ดังนั้นเพื่อลด
ปัญหาค่าครองชีพ นักศึกษาและผู้ปกครองจึงเลือกเรียนนอกเขต
กรุงเทพฯ
รวม
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น้าหนัก

คะแนนถ่วงน้าหนัก
ประเมิน ถ่วงน้าหนัก
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ตาแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก(SPACE MATRIX)

รูปที่ 2 SWOT GRAPH
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การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix)

สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (STRENGTHS)
S1. อาจารย์มีคุณวุฒิหลากหลาย สามารถประยุกต์ได้
หลายศาสตร์และหลายหลักสูตร และมีการทางาน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
S2. การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ ที่เปิด
โอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และมี
การเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาหรือสร้างให้เกิด
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม
S3. มีการดาเนินการเรื่องแพะนมและผลิตภัณฑ์นมแพะ
เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก
S4. การให้บริการ/ให้ความรู้แก่ชุมชนต่อเนื่อง การบูร
ณาการด้านนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและการ
ประกอบการ และมีโรงงานแปรรูปที่สามารถ
ดาเนินการบริการทางวิชาการ
S5. สถานที่ตั้งใกล้สถานที่ราชการและหน่วยธุรกิจ การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว เหมาะสมในการให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติในเรื่องการทาธุรกิจ
S6. มีกิจกรรมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทาง
การเกษตรที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
S7. มีความร่วมมือด้านการสร้างนวัตกรรมเกษตรและ
อาหารจากโจทย์ผู้ประกอบการผ่านทางหน่วยงาน
UBI

สภาพแวดล้อมภายนอก
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จุดอ่อน (WEAKNESS)
W1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้า และพื้นฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษามีน้อย
W2. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมีสัดส่วนน้อย
เนื่องจากจานวนการสอน และภาระงานอื่นๆ ของ
อาจารย์ที่อาจมีมากจนส่งผลต่อการสร้างผลงาน
W3. การบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกยังไม่
สามารถผลักดันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
W4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมในสังคม
ทาให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคม
W5. ครุภัณฑ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เสื่อมสภาพ ทาให้
การทางานไม่ต่อเนื่อง และไม่เพียงพอในการต่อ
การทาวิจัย

โอกาส (OPPORTUNITIES)
O1. ยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
และนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการส่งเสริมการ
ทาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์
O2. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
O3. นโยบายสนับสนุนการเรียนของรัฐบาล เช่น
กองทุนกู้ยืม ทาให้ผู้เรียนได้โอกาสในการศึกษาต่อ
มากขึ้น
O4. การเปิด AEC เพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบการด้านการเกษตรได้มากขึ้น ทั้งการผลิต
และการค้าขาย สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
O5. ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ
O6. มีพื้นที่และเครือข่ายชัดเจนในการสร้างผลงานและ
แก้ปัญหา เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร และพื้นที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดชัยนาท










SO-Strategies (กลยุทธ์เชิงรุก)
WO-Strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข)
พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการความร่วมมือจาก
 ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (W4O1)
ศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการของสังคม
 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
(S1O1)
พัฒนาชุมชนและสังคม และการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (W5O1, W6O2)
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคมเมือง
 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ (W4O6)
และการเป็นผู้ประกอบการ (S2O3, S5O3)
สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (S1O2, S7O6)
ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ
(S4O2, S3O1, S7O4)
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาชุมชน
(โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้สูงวัย)
(S7O6)
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทยในเรื่องข้าวและสมุนไพร (S6O1)
สนับสนุนการนาความรู้ไปพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
พระราชดาริ บนพื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม (S4O1)
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อุปสรรค (TREATS)
T1. มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน มีความ
พร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ
T2. ความต้องการของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และ
ค่านิยมในการเรียนเกษตรของคนทั่วไปลดลง
T3. การเพิ่มค่าแรงทาให้ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ สูง
ดังนั้นเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพ นักศึกษาและ
ผู้ปกครองจึงเลือกเรียนนอกเขตกรุงเทพฯ

ST-Strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกัน)
 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนา
โจทย์วิจัย (Area base) (S7T1)
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WT-Strategies (กลยุทธ์เชิงรับ)
 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร (W3T1)
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W2T1)

ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25 60-2564) คณะเกษตรและชีวภาพ จัดทาขึ้นบนพื้นฐานกระบวนการ
PDCA และหลักความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาสาคัญ ดังต่อไปนี้
3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย

มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิด
วิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัย พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
3.2 เอกลักษณ์
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
3.3 อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
3.4 ค่านิยม (Shared Value)
K = Knowledge
A = Attitude
S = Skill
E = Environment
T = Technology

มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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3.5 นโยบาย
1. ส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ STEAM (S=Science/Social , T=Technology ,
E=Engineer/Economic/Environment , A=Art/Agriculture , M=Math) และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อตอบ
โจทย์ท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3.6 ภาพอนาคต
1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์ความ
เชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
ชัยนาท
3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรม
และจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
5. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
6. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
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3.8 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561 2562 2563
1
-

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
เพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม สู่ประชาคม
อาเซียน

1. ผลิตบัณฑิตมีความรู้
คุณธรรม จริยธรรม และ
มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
เกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหารสู่สังคม
แรงงานอาเซียน

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณา
การความร่วมมือจากศาสตร์
ด้านต่างๆ บนพื้นฐานความ
ต้องการของสังคม

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของ
ศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนา
หลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรม
เกษตร

- จานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการ
พัฒนา
- ร่างหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
- จานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการ
ปรับปรุง
- จานวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบ
STEAM
- จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับเครือข่าย
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
- จานวนการเผยแพร่
กิจกรรม/ข้อมูลข่าวสารสู่
กลุ่มเป้าหมาย
- จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หลักสูตร

2560
-

หลักสูตร

-

-

-

-

1

หลักสูตร

-

-

-

2

-

วิชา

2

4

4

6

6

รายวิชา/
กิจกรรม

2

2

2

3

4

กิจกรรม

3

3

3

4

4

ร้อยละ

>80

>80

>80

>85

>85

กิจกรรม/
ครั้ง

>5

>5

>5

>6

>7

ช่องทาง

3

3

3

4

5

1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคม
เมืองและการเป็นผู้ประกอบการ

1.3. ประชาสัมพันธ์ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย

1.2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ระบบ STEAM
1.2.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยบูรณาการเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และท้องถิ่น
1.2.3 พัฒนานักศึกษา ให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ ทั้งด้านทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ
1.3.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้
ตรงจุด โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ของคณะให้ชัดเจน
1.3.2 เพิ่มการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะและแนะนา
หลักสูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ ให้
มากขึ้น
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2564
-

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- ประธาน
หลักสูตร

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- ประธาน
หลักสูตร

- คณบดี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- ประธาน
หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม
เข้มแข็ง

2. คณาจารย์มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์
2.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร
2.2 สร้างความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนา
โจทย์วิจัย (Area base)

2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม และการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

2.1.1 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2.1.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
2.2.1 สร้างความร่วมมือกับชุมชน
พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดชัยนาท
ชุมชนเขตจตุจักร เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะ
นมหรือด้านอื่นๆที่เหมาะสม)
2.2.2 พัฒนาหัวข้อวิจัยจากความ
ต้องการของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
2.3.1 นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และ
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

- จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ

เรื่อง
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2560
3

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561 2562 2563
3
4
4

2564
4

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย
- ประธาน
หลักสูตร

- จานวนผลงานทางวิชาการที่
เรื่อง
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- โครงการ/งานวิจัยที่มี
โครงการ/
ความสัมพันธ์กับความต้องการ หัวข้อวิจัย
ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

1

1

2

2

2

1

-

1

-

1

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย
- ประธาน
หลักสูตร

- ร้อยละงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา

5

5

5

5

5

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย
- ประธาน
หลักสูตร

ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. การบริการวิชาการเพื่อ
3. บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตร พัฒนาท้องถิ่นด้าน
และอุตสาหกรรมอาหาร
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561 2562 2563
2
2
2

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- ประธาน
หลักสูตร

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่
พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ

3.1.1 นาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่
การปฏิบัติในชุมชน บนฐานความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
3.1.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย จันทร
เกษม-ชัยนาท
3.2.1 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ความต้องการพัฒนาความรู้ของ
ชุมชน และหรือตามความถนัดของ
บุคลากร โดยเก็บค่าใช้จ่าย

- จานวนกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท

กิจกรรม

2560
2

ครั้ง

1

1

1

1

1

- คณบดี
- ประธาน
หลักสูตร

3.3.1 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
กิจกรรมการให้บริการวิชาการ

- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริการวิชาการ
- ข่าวสารการดาเนินงาน
บริการวิชาการของคณะ

ช่องทาง

3

3

3

3

3

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

ข่าวสาร/
ข้อมูล

5

5

5

5

5

3.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นในการพัฒนาชุมชน
(โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)
อุตสาหกรรมการบริการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ
ผู้สูงวัย)
3.3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งาน
บริการวิชาการ
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- จานวนกิจกรรมอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
โดยเก็บค่าใช้จ่าย

2564
2

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

- จานวนการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

ครั้ง

4. การส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย

4. ส่งเสริม อนุรักษ์
4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและ
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยใน
เกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่ง เรื่องข้าวและสมุนไพร
เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร

4.1.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย ที่
เกี่ยวข้องกับข้าวและสมุนไพร

5. การส่งเสริมการพัฒนา
สังคมให้สอดคล้องกับ
แนวทางตามพระราชดาริ

5. พัฒนาสังคมให้
สอดคล้องตามแนวทาง
พระราชดาริ

5.1 สนับสนุนการนาความรู้ไป
พัฒนาชุมชนตามแนวทาง
พระราชดาริ บนพื้นฐานการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม

5.1.1 กิจกรรมที่ดาเนินงานมีความ - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ ดาเนินงาน
อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย

6. การส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และการพัฒนาบุคลากร

6. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 6.1.1 ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมี
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
คุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
6.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก และมีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
5.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รวมตัวชี้วัด
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2560
2

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561 2562 2563
2
2
2

2564
2

โครงการ/
กิจกรรม

2

2

2

2

2

- บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วน

ร้อยละ

100

100

100

100

100

- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ

ร้อยละ

>25

>25

>25

>25

>25

ร้อยละ

>35

>35

>35

>35

>35

ร้อยละ

>80

>80

>80

>85

>85

20

20

20

20

21

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- คณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

- คณบดี
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

คุณภาพ

เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
เพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน

2. การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม
เข้มแข็ง

3. การบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

บัณฑิตมีคุณภาพ ตาม
หลักสูตร

เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร

ชุมชนเข้มแข็ง

- หลักสูตรได้รับการรับรอง
คุณภาพ
- หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการ

- งานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์
ในการสอน พัฒนาชุมชน
และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- งานวิจัยได้รับการรับรอง
คุณภาพ
- สนับสนุนการวิจัย
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
และนาไปใช้ประโยชน์

ประสิทธิภาพ
- พัฒนากระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ระบบ STEAM
- พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาองค์กร

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่

4. การส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตร
ไทย

5. การส่งเสริมการ
พัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับ
แนวทางตาม
พระราชดาริ

6. การส่งเสริมการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการ
พัฒนาบุคลากร

เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร

สามารถอนุรักษ์สุมน
ไพรพื้นบ้านและข้าว
พันธุ์พื้นเมืองจังหวัด
ชัยนาท

การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย

- สร้างคุณค่าแก่ชุมชน
- บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการ
- ชุมชนมีส่วนร่วม

บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

- สารวจความต้องการของชุมชน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
- บูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ของคณะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ อุปกรณ์ /เครื่องมือวิทยาศาสตร์
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พัฒนาระบบฐานข้อมูล

การจัดการองค์ความรู้

ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพและแผนที่เกี่ยวข้อง
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดทาแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่
2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 - 2567) และจุดเด่นและศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
ประเด็น
แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
5. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
6. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดย
ใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”
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ประเด็น

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัย
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์
สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศ
และประชาคมอาเซียน
2. วิจัย พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหารที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
พระราชดาริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความ
พอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย

ความรู้ดี มีคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคม พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
อาเซียนและโลกาภิวตั น์
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
ชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ชุมชนและสังคม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
4. ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตาม วิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
พระราชดาริและนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน ตามมาตรา ๗ ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
วิชาชีพครูชั้นสูง
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็น
ไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มี
จานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
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ประเด็น

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

อัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้า
ของบัณฑิต เทคโนโลยี

ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้า
เทคโนโลยี

เอกลักษณ์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับทุกคน

ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตสาหรับทุกคน
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ประเด็น

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

ประเด็น
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตร
ยุทธศาสตร์
และอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย
6. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และการพัฒนาบุคลากร
5. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
ตามพระราชดาริ

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

-

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และอนุรักษ์ความเป็นไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐาน
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ประเด็น
วิสัยทัศน์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2567)

เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดย
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตร จุดเน้นและอัตลักษณ์
และอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและ
1. ด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
จริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
2. ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
3. ด้านอุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว การโรงแรมและที่พัก/
นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
รีสอร์ทและการจัดการ
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
4. ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ การคมนาคม การสื่อสาร การผลิต
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตร
และการก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และอุตสาหกรรมอาหาร
ท้องถิ่นและ ICT
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
5. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐประศาสนศาสตร์ การ
ไทย
บริหารจัดการสาธารณะและท้องถิ่น
5. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
6. ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรม
ตามพระราชดาริ
อาหารและการบริการ
6. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ สื่อสารการ
และการพัฒนาบุคลากร
แสดง และสื่อสารการบันเทิงท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ
การพลังงานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
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จุดเด่นและศักยภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
จุดเน้นและจุดเด่น
1. การผลิตและพัฒนาครู เช่น สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่อุตสาหกรรม
อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ข้าว
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง เช่น การ
ดูแลรักษาสุขภาพ โภชนาการ การรักษาด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
4. การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเช่น กฎหมาย
การพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบผลิตภัณฑ์
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
5. ภาษาและวัฒนธรรม เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย ภาษาอาเซียน (ขะแมร์) ดนตรี
(ไทยและสากล) นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง
6. พลวัตและทุนทางสังคม เช่น เศรษฐกิจดิจิตอล
การสื่อสารยุคใหม่ ICT สินค้า OTOP การ
พัฒนาอาชีพ AEC เป็นต้น

ส่วนที่ 5
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
5.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ จะต้องมีระบบและกลไกที่ชัดเจน โดยทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังแสดงในรูปต่อไปนี้
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
คณะและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)

- จัดทาแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง
ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์

จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี

- ประชุมชี้แจง
- แสดงในเว็บไซต์คณะ

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่ทุกหน่วยงานภายในคณะ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปี
สู่ทุกหน่วยงานภายในคณะ

ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่กาหนด

- ถ่ายทอดแผนฯ ไปยังทุกส่วนงาน
- แสดงในเว็บไซต์และส่ง E-mail
- กาหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็น
ระบบ
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะ
และรายงานผลต่อผู้บริหารคณะ และ
มหาวิทยาลัย

รูปที่ 3 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
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5.2 การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน เชิงปริมาณ
และคุณภาพ เสนอให้ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ และผู้บริหาร ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถนาผลของ
การประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรับเปลี่ยน
เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง
ปีงบประมาณ
วิธีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน ดาเนินการดังนี้
- ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด จากผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
- เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และ สรุปผลการดาเนินตามแผนงาน
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- นาเสนอข้อมูลการผล การดาเนินงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจาคณะ ตามลาดับ
- เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทาการสรุปผลการดาเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม สรุปประเด็น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดทาแผน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ใน
รอบถัดไป และนาเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ
ตามลาดับ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ข. คาอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการ
พัฒนา

หน่วยนับ
หลักสูตร

- ร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร

- จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการ
ปรับปรุง

หลักสูตร

- จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
STEAM

วิชา

- จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับเครือข่าย

รายวิชา/
กิจกรรม

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม

คาอธิบาย
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรและชีวภาพ ที่ดาเนินการ
พัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้เกิดสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรและชีวภาพ ที่จัดทาขึ้น
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ทุกหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนต้องผ่านการรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
5 ปี
คณะเกษตรและชีวภาพ มีนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบ STEAM (S=Science/Social , T=Technology ,
E=Engineer/Economic/Environment , A=Art/Agriculture ,
M=Math) และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึง
นาจานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ STEAM ในแต่
ละปีการศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มาเป็นตัว
แสดงผลการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะ
วิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคมเมืองและการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดกิจกรรม
ทีบ่ ูรณาการการจัดการเรียนการสอนดับเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมี
กิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
นับจานวนหลักสูตรที่ได้ดาเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564
นับจานวน ร่าง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดทาขึ้นในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
นับจานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการปรับปรุงในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
นับจานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ STEAM ในแต่
ละปีการศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

นับจานวนรายวิชาหรือกิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
เครือข่าย
นับจานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

- จานวนการเผยแพร่กิจกรรม/ข้อมูลข่าวสารสู่
กลุ่มเป้าหมาย
- จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หน่วยนับ

คาอธิบาย
เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4
กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มวิชาหลัก (core subjects)
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and
innovation sklills)
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information,
media, and technology skills)
ร้อยละ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา จานวนบัณฑิตที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภาย
X
1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี
100
การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทา
รายได้เข้ามาประจา เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ สาหรับกรณีผู้สาเร็จการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หรือได้งาน
ทาหลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
กิจกรรม/
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม ผลงานทางวิชาการและ นับจานวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
ครั้ง
อื่นๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
ช่องทาง
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยัง
นับจานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของ
หลักสูตรที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ

- จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่

- โครงการ/งานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

หน่วยนับ
เรื่อง

คาอธิบาย
คณะเกษตรและชีวภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยการทางานวิจัย
ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่
ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลอย่าง
เป็นระบบ
เรื่อง
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม
ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
โครงการ/
โครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่พัฒนาหัวข้อวิจัยจากความต้องการของ
หัวข้อวิจัย ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดชัยนาท ชุมชนเขตจตุจักร เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้านอื่นๆที่เหมาะสม)

เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
นับจานวนงานวิจัยที่ดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณ

นับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในแต่ละ
ปีงบประมาณ

นับจานวนโครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา

หน่วยนับ
ร้อยละ

คาอธิบาย
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้ง
เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือ บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
ต่อยอด การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
ตามแนวพระราชดาริ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม

เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
จานวนงานหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ

X 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท
- จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยเก็บ
ค่าใช้จ่าย
- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการ
วิชาการ
- ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะ

หน่วยนับ
กิจกรรม

คาอธิบาย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของคณะเกษตร
และชีวภาพ จึงมีการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติในชุมชน บน
ฐานความสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย (พื้นที่จังหวัดชัยนาท และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท)
ครั้ง
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร และผู้สูงวัย) ตามความต้องการพัฒนาความรู้ของชุมชน
และหรือตามความถนัดของบุคลากร โดยเก็บค่าใช้จ่าย
ช่องทาง
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยัง
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานการ
บริการวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ
ข่าวสาร/
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมบริการ
ข้อมูล วิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ไปยังบุคคลภายนอก เพื่อสร้างการ
รับรู้

เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
นับจานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
นับจานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยเก็บค่าใช้จ่าย ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการ
นับจานวนการเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะ
ในแต่ละปีงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

หน่วยนับ
ครั้ง

คาอธิบาย
เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญอีกประการ นับจานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
หนึ่งของคณะเกษตรและชีวภาพ จึงมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ตามวิถีเกษตรไทย
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย (เน้นเรื่องข้าวและสมุนไพร)
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
หน่วยนับ
คาอธิบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การส่งเสริมการ
พัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตาม
พระราชดาริตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน

โครงการ/
โครงการ/กิจกรรม ทีม่ ีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ
กิจกรรม อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินงานในปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ

นับจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทใน
โครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน

หน่วยนับ
ร้อยละ

คาอธิบาย
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good
Goveernance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10
องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ
2. หลักประสิทธิผล
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส

เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
จานวนข้อที่ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
จานวนธรรมาภิบาล 10 ข้อ

X
100

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้/
ทักษะวิชาชีพ

หน่วยนับ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

คาอธิบาย
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งหวังฉันทามติ
นอกจากหน้าที่สอนแล้ว อาจารย์ยังมีหน้าที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ
การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ปัญหา
และพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ และสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงที่ต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธ
กิจสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นจึง
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานประจา และทักษะอื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลการดาเนินงานในภาพรวม

เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X 100

จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

X 100

