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คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25
60 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของคณะ มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี อันจะนาไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้การดาเนินงาน
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25
60 ของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้
คานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6
มกราคม 2560 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นแนวทางการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณะฯ ได้เป็นอย่างดี ดั้งนั้นคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60 ฉบับนี้ ภายใต้หลักการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกล
ยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการดาเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2)เพื่อการบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณสะสมให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย และ 3)เพื่อนาแผนปฏิบัติ
ราชการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ จาแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศเป็นส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
โลก
2. ส่งเสริมการความเป็นเลิศ
ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
3. ส่งเสริมการบริการทาง
วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และอนุรักษ์ความเป็นไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐาน
รวมทั้งสิ้น
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
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
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ได้เป็นอย่างดี
1.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามแผน (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกบมาตรฐานที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม
มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพ
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เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริการราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพัน
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการจัดทาภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนั้น
มาตรา 14 ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทาแผนเป็นสี่ปี โดยนา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน และรายจ่ายและทรัพยากร
ต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการ และการติดตามประเมินผล
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13
ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้สานัก
งบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันกาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการตามมาตรา16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทาแผนจนเกินสมควร
มาตรา 18 เมื่อมีการกาหนดงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด
แล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดาเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทา
ให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนาไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว
การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้เฉพาะกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจาเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากดาเนินการต่อไปจะ
เสียค่าใช้จ่ายเกินความจาเป็น หรือมีความจาเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ดาเนินการแก้ไขแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ให้สอดคล้องกันด้วย
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ให้จัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้จัดทาและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีงบประมาณต่อไป
ข้อ 9 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการ
ปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดาเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้นาข้อระเบียบข้อ 5 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้สานักเลขาธิการคระรัฐมนตรีแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขแผนนิติ
บัญญัติและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการดาเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้กาหนดไว้ใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้น
จาเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา 18 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เมื่อมีกรณีตามวรรคสองหรือกรณีที่ส่วนราการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแผนปฏิบัติราชการรีบ
แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนนิติบัญญัติ
ดาเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันโดยเร็ว
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประ
สงค์ตาม มาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาท้องถิ่น ภูมิปญญา
ไทย และภูมิปญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต ดัง
กล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิ ใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
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(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 วัตถุประสงค์
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2. เพื่อการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณสะสมให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายภาพรวม (สะสม)
รายจ่ายประจา (สะสม)
รายจ่ายลงทุน (สะสม)

ไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 30
ร้อยละ 33
ร้อยละ 19

ไตรมาสที่ 2
ร้อยละ 52
ร้อยละ 55
ร้อยละ 41

ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ 73
ร้อยละ 76
ร้อยละ 63

ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ 96
ร้อยละ 98
ร้อยละ 87

3. เพื่อ นาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
1.4 กระบวนการจัดทา
มีกระบวนการจัดทาและการดาเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็น ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่จาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ (แผนอุดมศึกษา นโยบายและแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์คณะ) และทบทวนข้อมูลผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
2. จัดทา (ร่าง) แผน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ความเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ทุกระดับ จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และกาหนดผู้รับผิดชอบ
3. เสนอที่ประชุมต่างๆ (คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ คณะกรรมการประจาคณะ
เกษตรและชีวภาพ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ตามลาดับ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน
4. ถ่ายทอด/เผยแพร่แผนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและนาไปปฏิบัติ
5. ติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
- ติดตามตัวชี้วัดในแผน
- ติดตามโครงการในแผน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
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7. เสนอที่ประชุมต่างๆ (คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ คณะกรรมการประจาคณะ
เกษตรและชีวภาพ) ตามลาดับ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตามแผน
8. นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะเกษตรและชีวภาพ มีกรอบทิศทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัต ถุประสงค์ นโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์
2. ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับควบคุมและติดตามผล ทาให้สามารถการตรวจสอบได้ว่า งานได้ดาเนินไป
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะได้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มาปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน
3. ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะเกษตรและชีวภาพ
2.1 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
2.2 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
2.3 นโยบายและภาพอนาคต
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
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4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

ในด้านการเรียนการสอน

การวิจัย และการบริการวิชาการ
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อตอบ
โจทย์ท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ภาพอนาคต
1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์ความ
เชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
ชัยนาท
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2.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
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

- งานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ใน
การสอน พัฒนาชุมชน และ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- งานวิจัยได้รับการรับรอง
คุณภาพ

- สร้างคุณค่าแก่ชุมชน
- บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการ
- ชุมชนมีส่วนร่วม

บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

- พัฒนากระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ระบบ STEAM
- พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

- สนับสนุนการวิจัย
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
และนาไปใช้ประโยชน์

- สารวจความต้องการของชุมชน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
- บูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ของคณะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพ

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ อุปกรณ์ /เครื่องมือวิทยาศาสตร์
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พัฒนาระบบฐานข้อมูล

การจัดการองค์ความรู้

2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่
ประชาคมอาเซียน
2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
5 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตาม
พระราชดาริ
6 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
การพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์ (Goals)
ผลิตบัณฑิตมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารสู่สังคม
แรงงานอาเซียน
คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร
พัฒนาสังคมให้สอดคล้องตามแนวทางพระราชดาริ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ

2.6 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพ
เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารเพียบพร้อมคุณธรรม
และจริยธรรม สู่ประชาคม
อาเซียน

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณา
การความร่วมมือจากศาสตร์ด้าน
ต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการ
ของสังคม

- จานวนหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีที่ได้ดาเนินการพัฒนา
- ร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- จานวนหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีที่ได้ดาเนินการปรับปรุง
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ - จานวนรายวิชาที่จัดการเรียน
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
การสอนโดยใช้ระบบ STEAM
สมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคม
- จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณา
เมืองและการเป็นผู้ประกอบการ การการจัดการเรียนการสอนกับ
เครือข่าย
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ตรง
- จานวนการเผยแพร่กิจกรรม/
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
- จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
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หน่วยนับ

เป้าหมาย

หลักสูตร

ปี 2560
-

หลักสูตร

-

หลักสูตร
วิชา

2

รายวิชา/
กิจกรรม

2

กิจกรรม

3

ร้อยละ

>80

กิจกรรม/
ครั้ง

>5

ช่องทาง

3

ประเด็นยุทธศาสตร์
2 การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
เข้มแข็ง

3 การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
3
1

2.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร

- จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ
- จานวนผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น
ในการวิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจัย
(Area base)
2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
และสังคม และการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่
พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ

- โครงการ/งานวิจัยที่มี
โครงการ/
ความสัมพันธ์กับความต้องการของ หัวข้อวิจัย
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
- ร้อยละงานวิจัยหรืองาน
ร้อยละ
สร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
อาจารย์ประจา

1

- จานวนกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น
หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ นวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัย จันทรเกษมชัยนาท
- จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น
โดยเก็บค่าใช้จ่าย

กิจกรรม

2

ครั้ง

1

- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริการวิชาการ
- ข่าวสารการดาเนินงานบริการ
วิชาการของคณะ
- จานวนการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

ช่องทาง

3

ข่าวสาร/
ข้อมูล
ครั้ง

5

- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินงาน

โครงการ/
กิจกรรม

2

3.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ในการพัฒนาชุมชน (โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) อุตสาหกรรมการบริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร และผู้สูงวัย)
3.3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งาน
บริการวิชาการ
4 การส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย

4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยใน
เรื่องข้าวและสมุนไพร

5 การส่งเสริมการพัฒนา
สังคมให้สอดคล้องกับ
แนวทางตามพระราชดาริ

5.1 สนับสนุนการนาความรู้ไป
พัฒนาชุมชนตามแนวทาง
พระราชดาริ บนพื้นฐานการ
อนุรักษ์ภูมิภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม
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เรื่อง
เรื่อง

เป้าหมาย

5

2

ประเด็นยุทธศาสตร์
6 การส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลและการพัฒนา
บุคลากร

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
คุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

- บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วน

ร้อยละ

ปี 2560
100

- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ

ร้อยละ

>25

ร้อยละ

>35

ร้อยละ

>80
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2.7 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
หน่วย : บาท

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศเป็นส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก
2 ส่งเสริมการความเป็นเลิศด้านงานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม
3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม
4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์
ความเป็นไทย
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
(โครงการ)
3

งบแผ่นดิน
วงเงิน
ร้อยละ
2,196,400 51.46

งบรายได้
วงเงิน
ร้อยละ
78,250
19.82

200,000

งบอื่น

งบประมาณรวม
วงเงิน
ร้อยละ
2,274,650
48.78

วงเงิน
-

ร้อยละ
-

50.66

-

-

200,000

4.29

1

-

-

6

1,920,600

45.00

-

-

-

-

1,920,600

41.19

1

60,000

1.41

-

-

-

-

60,000

1.29

4

91,000

2.13

116,550

29.52

-

-

207,550

4.45

15

4,268,000

100

394,800

100

-

-

4,662,800

100
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2.8 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคม
เมืองและการเป็นผู้ประกอบการ

1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

โครงการ / กิจกรรม

- จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ โครงการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร
สอนโดยใช้ระบบ STEAM จานวน 2
วิชา
- จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณา โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน
การการจัดการเรียนการสอนกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย 2 รายวิชา/กิจกรรม
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และ
ศตวรรษที่ 21 จานวน 3 กิจกรรม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ คุณวุฒิ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80
- จานวนการเผยแพร่กิจกรรม/ข้อมูล
ข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย มากกว่า 5
กิจกรรม/ครั้ง
- จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 3 ช่องทาง
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 2-4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

35,000 1. น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
2. ดร. ศิรส ทองเชื้อ
3. นายอิทธิรงค์ จงใจ
2,161,400 1. ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
2. น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
3. ดร.ศิรส ทองเชื้อ
4. นางสาวชลธิชา มรรคผล
78,250 1. ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
2. ดร.ศิรส ทองเชื้อ
3. นายอิทธิรงค์ จงใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
กลยุทธ์
2.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร
2.2 สร้างความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนา
โจทย์วิจัย (Area base)
2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม และการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

โครงการ / กิจกรรม

- จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ 3
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เรื่อง
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 1 เรื่อง
- โครงการ/งานวิจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความต้องการของชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย 1 โครงการ/หัวข้อวิจัย
- ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์
ประจา ร้อยละ 5
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2-4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

200,000 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่ - จานวนกิจกรรมการให้บริการ
พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ
วิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท 2
กิจกรรม
3.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะ - จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตร
สั้นในการพัฒนาชุมชน
ระยะสั้น โดยเก็บค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง
(โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)
อุตสาหกรรมการบริการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ
ผู้สูงวัย)
3.3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งาน - ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
บริการวิชาการ
การบริการวิชาการ 3 ช่องทาง
- ข่าวสารการดาเนินงานบริการ
วิชาการของคณะ 5 ข่าวสาร/ข้อมูล

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนม
เพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 1-3

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของปลาร้า

ไตรมาส 2-3

โครงการการบริการวิชาการด้านการเกษตร

ไตรมาส 1-3

- 15 -

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

250,000 1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
2. น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
3. ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
4. ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
5. นายอาทิตย์ ศรีประไพ
6. นางภัททิรา ศรีประไพ
8. นางสาวณิชนันท์ บุญมาก
9. นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง
100,000 1. น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
2. ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
3. ดร.อานาจ ภักดีโต
4. ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
5. ดร.สันติธรรม โชติประทุม
6. นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์
7. นายอาทิตย์ ศรีประไพ
8. นางภัททิรา ศรีประไพ
9. นางสาวณิชนันท์ บุญมาก
10. นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง
326,600 1. นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
2. นางสาวจิตรยา จารุจิตร์
3. นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
4. นายศิรส ทองเชื้อ
5. ผศ. สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

โครงการ / กิจกรรม

4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยใน
เรื่องข้าวและสมุนไพร

- จานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทย 2 ครั้ง

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การทา
นาวิถีไทย

- 16 -

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 1

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

60,000 1. น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
2. ดร.ศิรส ทองเชื้อ
3. นายอิทธิรงค์ จงใจ
4. นายธีรพล สืบศรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
กลยุทธ์
5.1 สนับสนุนการนาความรู้ไป
พัฒนาชุมชนตามแนวทาง
พระราชดาริ บนพื้นฐานการ
อนุรักษ์ภูมิภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินงาน 2 โครงการ/กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม
โครงการการปลูกรักษาและขยายพันธุ์ข้าวขาวเจ๊ก
และพันธุ์ข้าวหอมใบเตยท้องถิ่นชัยนาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2-3

โครงการการปลูกรักษาและขยายพันธุ์สมุนไพรใน
ตารับยาของจังหวัดชัยนาท

ไตรมาส 2-3

โครงการโครงการสนับสนุนโครงการ "รวมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

ไตรมาส 1-2
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

500,000 1. ดร.สันติธรรม โชติประทุม
2. นายอิทธิรงค์ จงใจ
3. นายธีรพล สืบศรี
4. นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัย
ข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท
5. นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
6. สาขาเกษตรศาสตร์
668,000 1. ดร.สันติธรรม โชติประทุม
2. นายอิทธิรงค์ จงใจ
3. นายธีรพล สืบศรี
4. นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
5. สาขาเกษตรศาสตร์
76,000 1. ดร.สันติธรรม โชติประทุม
2. นายอิทธิรงค์ จงใจ
3. นายธีรพล สืบศรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ - บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง อย่างครบถ้วน ร้อยละ 100
คุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ มากกว่าร้อยละ
25
- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ
35
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
มากกว่าร้อยละ 80

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ลูกจ้างประจา)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

91,000 1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

ไตรมาส 1-4

23,000 1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

โครงการการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ

ไตรมาส 1
และ 4

โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ

ไตรมาส 1-4

19,750 1. น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
2. ดร. ศิรส ทองเชื้อ
3. ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
4. นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
73,800 1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
2. ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
3. นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ
4. นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผล
3.1 แนวคิดการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน เชิงปริมาณ
และคุณภาพ เสนอให้ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ และผู้บริหาร ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถนาผล
ของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างปีงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสาคัญ คือ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสาเร็จของงาน อันจะนาไปสู่การดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย จึงจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ ผู้บริหารทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กันแต่ความหมายของ “การติดตาม” และ“การประเมินผล ”
นั้น มีทั้งความคล้ายคลึงและ ความแตกต่างกัน ดังนี้
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ที่กาหนด
ไว้ เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด
การประเมินผล ( Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ แผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1. ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและแก้ไข
ปัญหาทันที เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของหน่วยงาน
2. ทาให้วางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย
3. ช่วยให้ดาเนินการตามแผนได้ราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค อย่างได้ผล หรือปรับ
แผนให้เหมาะสมมากขึ้น
4. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อะไรประสบผลสาเร็จแล้ว
สิ่งใดยังต้องทาต่อไป จานวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจา ย่อมทาให้ทราบปัญหา และความต้องการที่
แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทาได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/
โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีก
ครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยมุ่งที่จะตอบคาถามหลักว่าในการดาเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กาหนดหรือไม่ได้ผลตรงตามที่กาหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้
งาน/โครงการ ดาเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานแล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาการติดตามผล จึงต้อง
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ดาเนินการอยางสม่าเสมอในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ทุกระดับ เพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือ แก้ไข อานวยความ
สะดวก ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของคณะที่กาหนดไว้
2. เพื่อควบคุมกระบวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะนาไปสู่การปรับการดาเนินงานในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม
4. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
3.2 กลไกการติดตามประเมินผล
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้กาหนดกลไกสาคัญในการติดตามและประเมินผล
โดย แต่งตั้ง
คณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ เพื่อทาหน้าที่เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ โดยรวมรวมข้อมูลจาก ส่วนปฏิบัติการ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะ
กาหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แล้วเสร็จ เพื่อ
เสนอต่อผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจาคณะ รวมทั้งรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย
ระบบและกลไกที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน / แผนการปฏิบัติงาน
คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเป็นข้อมูล ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป
และในการ จัดทา
แผนปฏิบัติราชการของปีถัดไปจะต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะด้วย
3.3 วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน, งบอื่นๆ)
- ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีทุก 3
เดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงินรายไตรมาส ( แหล่งข้อมูล : ระบบ MIS)
- รวบรวมข้อมูล สรุปผลและนาเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามกาหนด
- กรณีมีการยกเลิก /เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาเงินไปจัดสรรใน
การดาเนินโครงการอื่น ๆ ต้องขออนุมัติจากอธิการบดี
2. การติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
- รวบรวมแบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ทุก 3 เดือน
- นาเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ
ต่อ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจาคณะ ตามลาดับ
- เมื่อสิ้นสุดแผน ปฏิบัติราชการประจาปี ต้องทาการ สรุปผลการดาเนินงานโครงการ /กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม
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Output, Outcome ประโยชน์ของแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ ตามลาดับ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ข. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการ
พัฒนา
- ร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยนับ
เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
หลักสูตร นับจานวนหลักสูตรที่ได้ดาเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564
หลักสูตร นับจานวน ร่าง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดทาขึ้นในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
- จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการ
หลักสูตร นับจานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการปรับปรุงในระหว่าง
ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
- จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
วิชา
นับจานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ STEAM ในแต่
STEAM
ละปีการศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
- จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการจัดการ
รายวิชา/ นับจานวนรายวิชาหรือกิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
เรียนการสอนกับเครือข่าย
กิจกรรม เครือข่าย
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

- จานวนการเผยแพร่กิจกรรม/ข้อมูลข่าวสารสู่
กลุ่มเป้าหมาย
- จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ
- จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
- โครงการ/งานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
- ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา

กิจกรรม/
ครั้ง
ช่องทาง
เรื่อง
เรื่อง

นับจานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
จานวนบัณฑิตที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภาย
ในระยะเวลา 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทา

X 100

นับจานวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย

นับจานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นับจานวนงานวิจัยที่ดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณ
นับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
โครงการ/ นับจานวนโครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
หัวข้อวิจัย ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ
ร้อยละ
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

หมายเหตุ นับรวมจานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อ
- จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท
- จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยเก็บ
ค่าใช้จ่าย
- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการ
วิชาการ

กิจกรรม

ครั้ง
ช่องทาง

นับจานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
นับจานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยเก็บค่าใช้จ่าย ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะ
- จานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
- บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน

หน่วยนับ
เกณฑ์การประเมิน/การคานวณ
ข่าวสาร/ นับจานวนการเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะ
ข้อมูล ในแต่ละปีงบประมาณ
ครั้ง
นับจานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทย
โครงการ/ นับจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทใน
กิจกรรม โครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีงบประมาณ
ร้อยละ
จานวนข้อที่ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
จานวนธรรมาภิบาล 10 ข้อ

- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ

- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้/
ทักษะวิชาชีพ

X 100

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X 100

จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

X 100

ร้อยละ

