แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
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ผ่านความเห็น
คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

คานา
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2561 – 2565 เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปีของคณะฯ ซึ่งจัดทา
ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579) ตัวแบบประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
20 ปี และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บนพื้นฐานผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกคณะเกษตรและชีวภาพตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะเกษตรและชี ว ภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2561 และผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
9/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
การดาเนินงานครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การวางแผนกลยุ ท ธ์ เป็ น แนวทางเพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามส าเร็ จ ขององค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2561 – 2565
เพื่อนาไปสู่องค์กรที่จะประสบความสาเร็จ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT
Analysis) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบั บ ที่สิ บ สอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ตัว แบบ
ประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะเกษตรและชี ว ภาพ พ.ศ.2561 – 2565 ประกอบด้ ว ย ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อม
คุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยโดยบูรณาการความร่วมมือจากศาสตร์ด้านต่างๆ บนพื้นฐานความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพ ที่
มุ่งเน้นสังคมเมืองและการเป็นผู้ประกอบการ
1.3. พัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
1.2 จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
1.4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล/ข่าวสารจากคณะเกษตรและชีวภาพ
1.5 จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
เป้าประสงค์
1. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
2. สามารถนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ก

กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base)
2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
2.2 จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.3 โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย
2.4 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง
“ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เป้าประสงค์
1. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตาม
พื้นที่เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
(Reprofiling) ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ
3.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง (โดยเฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร และผู้สูงวัย)
3.3 สนับสนุนการนาความรู้ไปพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดาริ บนพื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา ด้วย “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และชุมชน
3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 จานวนกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
3.2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน
3.3 จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
โดยเก็บค่าใช้จ่าย
3.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อ
ความยั่งยืน”
3.5 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการ
3.6 ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยในเรื่องข้าวและสมุนไพร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
2. บุคลากรของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ.
5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ

ค

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 161 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
การจัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ มีความสาคัญต่อการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ การ
พัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะจึงต้องมีกรอบการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายมีทิศทางการ
ดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้นโยบายคณะที่ส อดคล้องกับมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงสู่วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”
ในปี 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และได้รับ
คาแนะนาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้จัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะให้มีรอบระยะเวลาที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย ในปี 2561 จึงได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น เพื่อการพัฒนา
คณะเกษตรและชีวภาพให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2561 - 2565 นั้น ได้พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาตามแผน
ต่างๆ ทั้งระดับชาติ และระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

1

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. 2546. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก.
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1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการดาเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
2) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช้ทรัพยากรของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดทาแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 - 2565 อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกาหนดทิศทาง
ของแผน การวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและผล
การประเมินที่ผ่านมา เพื่อให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับ บริบทและการขับเคลื่อน
แผนการดาเนินงาน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรภายในคณะ กระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปเป็นแผนภาพที่ 1.1
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรและชีวภาพ

ประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ

รวบรวมผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)

จัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 1)

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา

ปรับแก้

เห็นชอบ
A
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ปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 2)

A

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน
เพื่อพิจารณา

ปรับแก้

ปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 3)

เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ปรับแก้

ปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 – 2565

เห็นชอบ
จัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับสมบูรณ์)

เผยแพร่แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 – 2565

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565
จากแผนภาพกระบวนการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะเกษตรและชี ว ภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 มี
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะคณะเกษตรและชีวภาพ
2. รวบรวมผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
จัดทาเอกสารการประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
3. ประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ผลการ
ดาเนินงานของปีที่ผ่านมา ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ
เพื่ อให้ ส อดคล้ อง เชื่ อมโยงกับ วิสั ย ทัศ น์ พั นธกิจ และนโยบายมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ จัน ทรเกษม รวมทั้ ง
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
4. จัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 1)
-3-

5. เสนอแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
6. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการประจาคณะเสนอแนะ และจัดทา
แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 2)
7. เสนอแผนกลยุ ทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เพื่อพิจารณา
8. ปรับแก้ไขข้อมูล ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผนเสนอแนะ และ
จัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 3)
9. เสนอแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อพิจารณา
10. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ และจัดทาแผนกลยุทธ์คณะ
เกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับสมบูรณ์
11. เผยแพร่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วให้ทุกหน่วยงานภายใน
คณะนาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมหาวิทยาลัย ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ระดับชาติ รวมถึงสอดคล้องกับประเด็นการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. คณะมีแนวทางการดาเนินงานในการจัดทาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. สามารถประเมินผล ตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการดาเนินงานและสามารถนาผลการประเมิน ตรวจสอบ และติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ ง
ทบทวน แก้ไข และพัฒนาแผนกลยุทธ์ฉบับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะมีแ นว ทางการด าเนิน งานที ่ช ัด เจน และ น ามา จัด ท าแผนปฏิบ ัต ิร าชการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5. คณะมีการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

-4-

1.5 ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565
ประเด็นการ
ปรับปรุง
ระยะเวลาแผน

ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

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

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 - 2565
พ.ศ. 2561 – 2565

“ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารพัฒนา”
“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัย
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”

ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง
ในปี 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และได้รับคาแนะนาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้จัดทาแผนกลยุทธ์
ของคณะให้มีรอบระยะเวลาทีส่ อดคล้องกับมหาวิทยาลัย
ดั้งนั้น ในปี 2561 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลา
เป็น “พ.ศ. 2561 – 2565”
คงเดิม

“ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารพัฒนา”
“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัย คงเดิม
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”
ุ ธรรม ด้านการเกษตรและ แก้ไขเป็น
1. ผลิ ตบั ณฑิต ให้ มีค วามรู้ก ารเกษตรและอุต สาหกรรม 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คณ
อุตสาหกรรมอาหาร
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม ด้านการเกษตรและ
อาหาร ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การคิ ด วิ เ คราะห์
อุตสาหกรรมอาหาร
สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและ
ประชาคมอาเซียน

ั ญา นวัตกรรม แก้ไขเป็น
2. วิ จั ย พั ฒ นา และบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญา 2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปญ
และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปญ
ั ญา
และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ 3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ คงเดิม
พัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น
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ประเด็นการ
ปรับปรุง

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

ค่านิยม

นโยบาย

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 - 2565
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย

ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง
คงเดิม

5. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คมให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทาง 5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
พระราชดาริ และพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
พระราชดาริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความ 6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความ
พอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
พอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
K = Knowledge
มีการสร้างองค์ความรู้และ K = Knowledge
มีการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมโดยการวิจัย
นวัตกรรมโดยการวิจัย
A = Attitude
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี
A = Attitude
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
และอดทน
และอดทน
S = Skill
ทักษะการผลิต การ
S = Skill
ทักษะการผลิต การ
ปฏิบัติงานและการสื่อสาร
ปฏิบัติงานและการสื่อสาร
E = Environment
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการ
E = Environment
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน
T = Technology
สามารถสร้างและใช้
T = Technology
สามารถสร้างและใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

แก้ไขเป็น
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
พระราชดาริ และพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
คงเดิม

1. ส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูด้ ้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน และการเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการ
บริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และ

1. ปรับปรุงนโยบายเพื่อให้กระชับ ชัดเจน และลดความ
ซ้าซ้อนของนโยบายเดิม
2. ปรับปรุงนโยบายเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
แนวทาง และมาตรการที่จะดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2561 – 2565

1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูด้ ้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการ
บริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
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คงเดิม

ประเด็นการ
ปรับปรุง
3.

4.
5.
6.

เอกลักษณ์

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ STEAM
(S=Science/Social , T=Technology ,
E=Engineer/Economic/Environment ,
A=Art/Agriculture , M=Math) และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อตอบโจทย์
ท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อัตลักษณ์ของ
บัณฑิต

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับทุกคน
บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้า
เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อม
คุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 - 2565
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การ
วิจัย และการบริการวิชาการ
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง

ตัดข้อความ “สาหรับทุกคน” ออก เพื่อความกระชับของ
เอกลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุ แก้ไขเป็นอัตลักษณ์เหมือนมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ปรับ
ภาษา
ข้อความ “ซื่อสัตย์ อดทน” เป็น “ทักษะพหุภาษา”
เพื่อให้คุณลักษณะอัตลักษณ์บัณฑิตเกิดความชัดเจน
สามารถประเมินผลเชิงประจักษ์และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามการปรับยุทธศาสตร์ฯ
(Reprofiling)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทาง ปรับยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อม
1. แผนและนโยบายระดับชาติ
คุณธรรมและจริยธรรม
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
3. ตัวแบบประเทศไทย 4.0
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ประเด็นการ
ปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการความร่วมมือจาก
ศาสตร์ด้านต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการของสังคม
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
และสมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคมเมืองและการเป็น
ผู้ประกอบการ
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุม่ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการพัฒนา
2. ร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการ
ปรับปรุง
4. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
STEAM
5. จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บรู ณาการการจัดการเรียน
การสอนกับเครือข่าย
6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
8. จานวนการเผยแพร่กิจกรรม/ข้อมูลข่าวสารสู่
กลุ่มเป้าหมาย
9. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 - 2565

ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง

กลยุทธ์
4. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 พัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยโดยบูรณาการความร่วมมือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
จากศาสตร์ด้านต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการของ
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ตลาดแรงงาน
6. แนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและ
1.2 พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิต
ชีวภาพ
บัณฑิตที่มคี ุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นสังคม
เมืองและการเป็นผู้ประกอบการ
1.3. พัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
1.2 จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับเครือข่าย
1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
1.4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล/ข่าวสารจากคณะเกษตร
และชีวภาพ
1.5 จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ
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ประเด็นการ
ปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ
แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ ปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
2.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร
2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนา
โจทย์วิจัย (Area base)
2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม และการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนา
โจทย์วิจัย (Area base)
2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

ตัวชี้วัด
10. จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ
11. จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
12. โครงการ/งานวิจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
13. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
2.2 จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.3 โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย
2.4 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
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ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง
ปรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจยั ให้สอดคล้องกับ
1. แผนและนโยบายระดับชาติ
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
3. ตัวแบบประเทศไทย 4.0
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
5. แนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและ
ชีวภาพ

ประเด็นการ
ปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ทพี่ ัฒนาได้สู่การปฏิบตั ิ
3.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาชุมชน
(โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผู้สูงวัย)
3.3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
14. จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรูด้ ้าน
วิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท
15. จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยเก็บ
ค่าใช้จ่าย
16. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการ
17. ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะ

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง
“ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง

ปรับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
1. แผนและนโยบายระดับชาติ
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
3. ตัวแบบประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์
4. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
3.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการพัฒนา
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ท้องถิ่น และชุมชนเมือง (โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ 6. แนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและ
ขนาดย่อม (SME) อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนา ชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้
สูงวัย)
3.3 สนับสนุนการนาความรูไ้ ปพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
พระราชดาริ บนพื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ด้วย
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น และชุมชน
3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 จานวนกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและ
ชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรูด้ ้าน
วิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย
3.2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน
3.3 จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยเก็บ
ค่าใช้จ่าย
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ประเด็นการ
ปรับปรุง

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

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 - 2565
3.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ
หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
3.5 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการ
3.6 ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม ปรับยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
วิถีเกษตรไทย
วิถเี กษตรไทย
1. แผนและนโยบายระดับชาติ
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กลยุทธ์
กลยุทธ์
3. แนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและ
4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ชีวภาพ
ไทยในเรื่องข้าวและสมุนไพร
ไทยในเรื่องข้าวและสมุนไพร
ตัวชี้วัด
18. จานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้อง
กับแนวทางตามพระราชดาริ

-

กลยุทธ์
5.1 สนับสนุนการนาความรูไ้ ปพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
พระราชดาริ บนพื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม
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นาไปรวมกับยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นการ
ปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564
ตัวชี้วัด
19. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตัวชี้วัด
21. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
22. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิปริญญาเอก
23. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู/้ ทักษะ
วิชาชีพ

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 - 2565

ประเด็นการปรับปรุง/ที่มาและความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก ปรับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพ 1. แผนและนโยบายระดับชาติ
การศึกษา
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
5.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
5. แนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ชีวภาพ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ สกอ.
5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิปริญญาเอก
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบื้องต้น
2.1 ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นเกษตร โดยความรั บ ผิ ด ชอบของหมวดวิ ช าเกษตรกรรมในสั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร
เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น
วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิช าเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิ ช าเกษตรศาสตร์ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น คณะวิ ช าเกษตรและอุ ต สาหกรรมเมื่ อ วั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
(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 (หลักสู ตร 4 ปี) และเปิ ดสอนหลั กสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิช าเอกวิทยาศาสตร์สุ ขภาพสั ตว์
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา เล่ ม 116 ตอนพิ เศษ 79 ง. หน้ า 9 ลงวั นที่ 12 ตุ ล าคม พ.ศ. 2542
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
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เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2548
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิตสาขา
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 คณะเกษตรและชี ว ภาพ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.2 สถานที่ตั้งหน่วยงาน
ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192
การคมนาคม
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ
รถประจาทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529
รถประจาทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206
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ภาพที่ 2 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23)
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2.3 ทาเนียบผู้บริหาร
คณะเกษตรและชีวภาพ มีลาดับการบริหารของผู้บริหารคณะฯ ดังต่อไปนี้
คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม
มีลาดับของหัวหน้าคณะวิชา ดังนี้
พ.ศ. 2527 – 2529
นายวสุธาร
ศรีนพรัตน์
พ.ศ. 2530 – 2534
นายสารอง
ศุภศิริเมธาการ
พ.ศ. 2534 – 2537
นายกมล
ยุพกรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีลาดับของคณบดี ดังนี้
พ.ศ. 2538 – 2540
ผศ.วรรณา
กัลยาณะวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2541 – 2544
ผศ.นพพร
ชัยชานาญ
พ.ศ. 2545 – 2546
นายนิยม
บุญพิคา
พ.ศ. 2546
ผศ.สถาพร
ถาวรอธิวาสน์ (รักษาการ)
พ.ศ. 2546 – 2548
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
คณะเกษตรและชีวภาพ
มีลาดับของคณบดี ดังนี้
พ.ศ. 2548 – 2552
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
พ.ศ. 2552 – 2556
ผศ.สุรพล
พหลภาคย์
พ.ศ. 2556 – 2560
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
พ.ศ. 2560
ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช (รักษาการ)
พ.ศ. 2560
ผศ.เอนก
เทียนบูชา (รักษาการ)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
รศ.กมลชัย
ตรงวานิชนาม
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2.4 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ
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

ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

2.5 คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
(รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม)
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน
(นายสันติธรรม โชติประทุม)
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(นายอานาจ ภักดีโต)
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
(นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร)
5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล)
6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์)
7. หัวหน้าสานักงานคณบดี
(ตาแหน่งว่าง)
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ)

- 18 -

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
3.1.1 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1) นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เป็น “สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้
ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
และเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาคเพื่อรองรับ
การดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วย ”
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นองค์กรหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มี
บทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกากับ
ขับเคลื่อน ควบคุม และตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกาหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้
1.1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งผลิต บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี คุณภาพ โดย
สร้างความเป็นเลิศด้วยการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของผู้สอนทุกระดับ
2. ใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย และมี ก ารฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับภาคทฤษฎี เพื่อให้นักศึกษาสามารถทางานได้ในสถานการณ์จริง
ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ
ซื่อสัตย์ อดทน จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี ” รวมทั้ง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้มี
ทักษะเหมาะสมกับสังคมในศตวรรษที่ 21 และสามารถพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพได้
1.2) ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ด้านการวิจัย ให้การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์โดยรวมต่อสังคม และสอดคล้องกับการส่งเสริม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.3) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ชุมชนและท้อ งถิ่น ตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยระมั ดระวั ง
การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามกระแสนิยมจากต่างชาติที่ไม่เกื้อหนุนกั บหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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1.4) ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยที่ มุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน สนับสนุนการบริการวิชาการที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนให้ โ อกาสทางการศึกษาด้ว ยการปลู กฝั งหลั กการพึ่งพาตนเอง
ตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.5) ด้านธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
องค์กร เน้นระบบการตรวจสอบภายใน และการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยง
เชิงรุก เพื่อปูองกันพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1.6) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลั ยที่มุ่งปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีระบบการตรวจสอบการกระทาที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
อย่างจริงจัง และดาเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ พัฒนาการศึกษาให้ไปในทิศทางที่
เกิดคุณภาพตามหลักสากล
1.7) ด้านระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จั นทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยที่ส นับสนุนการจัดสรรทรัพยากร
สวัส ดิ การ สิ ทธิ ป ระโยชน์ อ ย่ างเหมาะสมและเพี ยงพอต่อการเรีย นรู้แ ละการบริห ารมหาวิทยาลั ย โดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม แหล่งเรีย นรู้ และบรรยากาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักการสร้างโอกาสที่เสมอภาค และระบบคุณธรรม (Merit system) เพื่อปูองกัน
พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
1.8) ด้านการมุ่งผลสาเร็จที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมุ่ ง หวั ง ผลระยะยาวที่ เ ป็ น ไปได้ และผลส าเร็ จ ตามแนวทางยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย (Strategic outcome and impact)
3.1.2 การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลั ยราชภัฏจั น ทรเกษมกาหนดทิศทางการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ในการ
“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (Life Long Learning for All)” เพื่อการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต (วัยเด็ก วัยเรียน วัยทางาน สูงวัย) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้แนวทาง
“ศาสตร์พระราชา” คือ การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏอยู่ในแนวคิดทฤษฎี หลักการทรง
งาน พระราชดารัส ศูนย์การศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ
1) ด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการดาเนินงานที่สาคัญ คือ การสร้างครูต้นแบบ 4.0 ประกอบด้วย
1.1) มีความรู้ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน
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1.2) มีจิตวิญญาณความเป็นครู
1.3) มีทักษะทางดิจิตัล และ
1.4) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยพหุภาษา
2) ด้านการพัฒนาท้องถิ่น มีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
2.1) พัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิต คือ การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้ โดยใช้นวัตกรรมและทรัพยากรท้องถิ่น และ
2.2) พัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข (Social Well beings) ด้วยการมีการศึกษา มีอาชีพ
มีความปลอดภัย มีรายได้ที่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3) ด้านการพัฒนาชุมชนเมือง มีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
3.1) พัฒนาชุมชนให้เ ป็น เมืองน่า อยู่ คือ เป็นชุมชนเมืองที่มีความปลอดภัยมีรายได้ที่
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และ
3.2) พั ฒ นาชุม ชนเมื อ งสร้ า งความยั่ ง ยื น คื อ การลดความเหลื่ อ มล้ า พหุ วั ฒ นธรรม
การจัดการแรงงาน และการจัดการเมือง

ภาพที่ 4 ตัวแบบการขับเคลื่อนนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 32)
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3.1.3 นโยบายอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล (สิงหาคม 2559)
วิสัยทัศน์
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน จึงดาเนินการตามวิสัยทัศน์เดิมที่ผ่านความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย (ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) คือ
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียน และโลกาภิวัตน์”
โดยมุ่งเน้นการดาเนินการให้เกิดจุดเด่น ดังนี้
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากผลิตบัณฑิตในระบบแล้ว จะส่งเสริมให้ เกิดศูนย์การเรียนรู้ หรือ
ศูนย์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ
2. พัฒนาภูมิปัญญา เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชัยนาทและ
ชุมชนเมือง
3. พร้อมรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
ความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
4. โลกาภิวัตน์ ส่ งเสริ มการทางานในลั กษณะเครื อข่า ยความร่ วมมือกับองค์กรต่า งๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
แนวทางการบริหารงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบททั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแนวทางการบริหารงาน 4 ประการ ตามลาดับความสาคัญและ
ความจาเป็นเร่งด่วน ดังนี้ คือ
แนวทางการบริหารงาน
สถานการณ์
1. เข้าใจอนาคต
1. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทาง
ประชากรจะทาให้ จานวนนักศึกษา
ลดลง โดยภาพรวม
2. หลั ก สู ต รบางสาขาจะมี จ านวน
นั ก ศึ ก ษาลดลง และบางสาขาอาจ
ลดลงถึ ง ระดั บ ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด การ
เรียนการสอนได้
3. รั ฐ บาลมี น โยบายจากั ด จ านวนรั บ
นักศึกษาในบางหลักสูตรที่มีแนวโน้ม
ว่ า บั ณ ฑิ ต จ ะ ต ก ง า น เ ช่ น
ศึ ก ษาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ การ
จัดการทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. กาหนดทิศทาง

เป้าหมาย
1. รักษาจานวนรับนักศึกษาไว้ในระดับ
ที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษา
2. พั ฒ น าห ลั กสู ต รใ ห ม่ ๆ ที่ เ ป็ น
การศึกษาระยะสั้น
(Nondegree programs หรือShort
course)
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ และภาวะการจ้าง
งาน
4. ร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการใน
การฝึกงานของบัณฑิตและการทา
หลักสูตรร่วมกัน
1. รั ฐ บาลให้ ค วามเห็ น ชอบการผลิ ต 1. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม 2. ด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
แผนยุ ท ธศาสตร์ (Reprofiling) 5 3. ด้านอุตสาหกรรมบริการ และการ
ด้าน
จัดการท่องเที่ยวชุมชน
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แนวทางการบริหารงาน

3. สร้างบ้านให้รุ่งเรือง

สถานการณ์

1. ด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยทา
ได้ดี บั ณฑิ ตมีคุ ณภาพ มีงานทาควร
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ ร องรั บ
การเปลี่ ย นแปลงและมี ทั ก ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกาหนด
จุ ด เด่ น ของแต่ ล ะคณะอย่า งน้ อย 1
สาขาวิชา
2. ด้ า นการวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย มี
ผลงานวิ จั ย เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ด้ า นปริ ม าณ
และคุ ณภาพควรพั ฒ นางานวิจั ยให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ด้านบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทา
ได้ดี ควรบู ร ณาการบริ การวิ ช าการ
บนฐานงานวิจัยและการจัดการเรียน
การสอน

4. รู้ รัก สามัคคี และ
มีธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการ
เข้าสู่สังคมสูงวัย
5. ด้านการจัดการทางสังคม (ลดความ
เหลื่อมล้า และเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
1. กาหนดจุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
1) ดนตรีสากล
2) วิทยาศาสตร์การกีฬา
3) การท่องเที่ยว
4) ครูปฐมวัย และโรงเรียนสาธิต
5) เกษตรเพื่อชุมชนเมือง
6) การแพทย์แผนจีน
2. เพิ่มจานวนงานวิจัยและนักวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยเน้นประเด็นการวิจัย
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เน้นกลุ่มผู้สูงอายุและสังคม
เมือง
3. มีโ ครงการบริการวิช าการที่บูรณา
การกั บ งานวิ จั ย หรื อ ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
4. สร้ า งรายได้ จ ากโครงการบริ ก าร
วิชาการ
5. อนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู ถ่ า ยทอด และผลิ ต
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

4. ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัย มีศักยภาพและมีความ
โดดเด่นในพันธกิจข้อนี้
5. การบริหารจัดการให้องค์กรสมัยใหม่ 6. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(Modern Organization)
มีเครือข่ายและมีความเป็นสากล
1. รู้/รัก/สามัคคี
1. รู้รักวิชาการ (สายวิชาการ)
2. รู้รักงานในหน้าที่ (สายสนับสนุน
วิชาการ)
3. สามัคคี บุคลากรทุกกลุ่มมีความรัก
องค์กร รักงาน ขยัน ทุ่มเท อุทิศ
เวลา รักใคร่สามัคคี
2. มีธรรมาภิบาล
4. ด าเนิ น การบริ ห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล 10 ด้าน คือ
1. หลักประสิทธิผล
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แนวทางการบริหารงาน

สถานการณ์

เป้าหมาย
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักการรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. ความเสมอภาค
10. หลักมุ่งเน้นประชามติ

3.1.4 แนวทางการบริหารของคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาเกษตรจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรยุคใหม่
Develop Kaset-Chandra to be The Excellence of New Era Agriculture
สิ่งที่ควรพัฒนาของคณะเกษตรและชีวภาพ
1. หลักสูตรและเนื้อหาวิชาเรียนไม่ทันสมัยและไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. จานวนนักศึกษาน้อยลง
3. ผลงานวิจัยยังไม่เต็มศักยภาพความรู้ความสามารถของอาจารย์
4. ผลงานทางด้านนวัตกรรมยังมีน้อย
5. ผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยยังมีน้อย
1. ทางด้านการเรียนการสอน
- พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตอบสนองชุมชนตามโมเดลพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 เช่น นวัตกรรมเกษตร และบริหารอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
- พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Agricultural Communities–Based Learning and Research
เพื่อให้ได้บัณฑิตเกษตรยุคใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันตามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
- หาแนวทางเพิ่มจานวนนักศึกษาให้มากขึ้น เช่น Road Show ตามโรงเรียนต่าง ๆ และจัดให้มี
โควต้าการรับนักศึกษากับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
- จัดสอนวิชาที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพและโอกาสการหางาน เช่น เศรษฐศาสตร์ บัญชี การตลาด
และการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนและการฝึกงานของนักศึกษาที่จันทรเกษม-ชัยนาท และสถานที่ใน
เขตภาคกลาง
- ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น (Learn Less Practice More) เพื่อให้
ได้บัณฑิตนักปฏิบัติ
- ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสัมพันธ์ เช่น ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน และร่วมงาน
ด้านการเกษตรของชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
- ส่งเสริมให้มีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2. ด้านวิจัย
- หาแนวทางเพิ่มจานวนผลงานวิจัยให้เต็มศักยภาพความรู้ตามสามารถของอาจารย์ เช่น จัดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมงานวิจัย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัย (เช่น การจัด
บรรยายการขอทุนวิจัย และการเขียนผลงานวิจัย) และส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารทางวิชาการที่มี
impact factor
- ส่งเสริมการทางานวิจัยที่จันทรเกษม-ชัยนาท
- สร้างเครือข่ายการทางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี
อ่างทอง และอุทัยธานี
- ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยแบบ Agricultural Communities–Based Learning and Research
โดยใช้โจทย์ปัญหาที่พบได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
- ส่งเสริมการทางานวิจัยในเรื่องที่เป็นประโยชน์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้ม
ที่จะเป็นประโยชน์หรือเกิดเป็นปัญหาในอนาคต
- พัฒนากลุ่มวิจัยสนองชุมชนตามโมเดลพัฒนาประเทศไทย 4.0
- เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย เช่น วารสารทางวิชาการ จัดการประชุมทางวิชาการ การ
เสวนาทางวิชาการ และการแถลงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ
- ส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Routine to Research (R to R)
3.ทางด้านบริการทางวิชาการ
- ดาเนินการจัดทา CRU OUTLET AND CRU KNOWNLEDGE โดยเน้นให้ความรู้ทางด้าน
การเกษตร ณ ศูนย์ชัยนาท
- จัดทาโครงการพัฒนาวิชาการทางด้านการเกษตรกับหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ชัยนาท
สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานีโดยเน้นที่ศูนย์ชัยนาท
- อบรมให้ความรู้วิชาการทางด้านการเกษตรกับประชาชน โดยเน้นที่ศูนย์ชัยนาท
- ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการของจังหวัดชัยนาทจัดงานจันทรเกษม-ชัยนาทแฟร์
- พัฒนาศักยภาพการผลิตนวัตกรรมเกษตรบนฐานภูมิปัญญา
- สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เกษตรจันทรเกษม
- ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการให้บริการโดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
4. ทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางด้านการศาสนาและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
- สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางด้านส่งเสริมอัตลักษณ์
- เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการศาสนาและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดขึ้นในเขต
จังหวัดชัยนาท
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- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานร่วมกันของบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจเอื้ออาทร
และช่วยเหลือกัน

การศึกษา

5. ทางด้านการบริหาร
- เป็นคณะหลักที่ช่วยผลักดันให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท
- เป็นคณะหลักที่ร่วมกับทางจังหวัดชัยนาทในการพัฒนาท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัด

- จัดทาแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ส่งเสริมให้มีการขอตาแหน่งทางวิชาการ
- สร้างชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
- ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น จัดประชุมสรุปผลงานและรับฟังข้อคิดเห็น ตั้งกล่องรับ
ข้อคิดเห็น และเปิดห้องรับฟังข้อคิดเห็น
- จัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานในจังหวัดชัยนาท เช่น เชิญร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
อวยพรวันเกิด และอวยพรปีใหม่
- ให้ความสาคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก เช่น ให้สวัสดิการที่ดี ให้รางวัล Dean Award สวัสดี
ปีใหม่ และอวยพรวันเกิด
- ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในสาขาที่รับผิดชอบ เช่น ให้ทุนการศึกษา
- ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ เช่น การขอตาแหน่งของสายสนับสนุน
- ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานได้รับการเชิดชูเกียรติระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
- ปรับปรุง Website ของคณะเกษตรและชีวภาพ โดยเปิดpage ในเรื่องการให้คาปรึกษา
- บริหารด้วยโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้
- ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยระบบการบริหาร
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อช่วยด้านการบริหาร
จัดการ
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ
1. มีหลักสูตรและเนื้อหาวิชาเรียนที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
3. มีผลงานวิจัยเต็มตามศักยภาพความรู้ความสามารถของอาจารย์
4. มีผลงานทางด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
5. มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
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3.1.5 ข้อมูลสารสนเทศ
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในปี
2559 ดังนี้
ตาราง แสดงหลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพ
ลาดับที่
คณะ / คุณวุฒิ ย่อ
หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอน*
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
วท.บ. 4 ปี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2
วท.บ. 4 ปี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
3
วท.บ. 4 ปี
สาขาเกษตรศาสตร์
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
หมายเหตุ: * แสดงข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีนักศึกษาอยู่จริง
จานวนนักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 – 2560 จานวนรวม
144 คน
ตาราง แสดงจานวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตร

2560
11
15

ปีการศึกษา
2559 2558 2557
23
13
20
18
-

2556
7
-

รวม (คน)

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
74
2. วิทยาศาสตร์เกษตรและการ
33
ประกอบการ
3. เกษตรศาสตร์
14
19
4
37
รวม (คน)
26
41
27
39
11
144
(ข้อมูลจาก website สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 1 มี.ค. 2560)
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จานวนอาจารย์และบุคลากร
คณะเกษตรและชีวภาพ มีอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภท
วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ตาราง จานวนอาจารย์ประจาคณะ
รายการ
ข้าราชการ พนักงานใน พนักงาน
สถาบัน มหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา
อาจารย์ประจาทั้งหมด
6
1
12
ลาศึกษาต่อ
รวม
6
1
12
ตาราง จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
รายการ
อาจารย์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
4
ปริญญาเอก
11
รวม
15

ผศ.
2
2
4

อาจารย์
รวม
ประจา
ตามสัญญา
1
20
1
20
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560)

รศ.
ศ.
รวม
6
1
14
1
20
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560)

ตาราง จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้
ประเภท
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- ลูกจ้างประจาตามสัญญา
รวม

ต่ากว่า ป.ตรี
-
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ตรี
7
5
12

คุณวุฒิ
โท
เอก
รวม
7
5
12
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560)

3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในนอกในบริบทที่เกี่ยวข้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ เพื่อเป็น
ข้อมูลส าคัญในการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 - 2565 ประกอบด้ว ยนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ และแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ โดยคั ด เลื อ กเฉพาะประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณะเกษตรและชี ว ภาพ มี
รายละเอียดที่สาคัญดังนี้
3.2.1 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ได้กาหนดนโยบาย 11 ด้าน ทั้งนี้ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เป็นหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม จึ งสามารถสรุปนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รั ฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูส ถาบันนี้ไว้ด้ว ยความ
จงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการกฎหมาย มาตรการทางสังคม จิตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอื่นเป็นจานวนมาก ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชนจึงมีนโยบายที่ดาเนินการดังนี้
3.1 เร่ ง สร้ า ง โอกาสอาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เ ข้ า สู่ ต ลาดแรงงานทั้ ง สตรี
ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและ
การดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และของประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงานนอกรระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
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3.3 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยส่ ง เสริ ม ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
โดยเน้ น การเรี ย นรู้ เ พื่อสร้ างสั มมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่ อ มล้ า และพัฒนากาลั งคนให้เ ป็น ที่ต้องการ
เหมาะสมกับพืน้ ที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่ วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริ ห ารจั ด การศึก ษาสู่ ส ถานศึ กษา เขตพื้ นที่ การศึก ษา และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และ
คล่องตัวขึ้น
4.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อให้ สามารถมีความรู้ และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้ เ รี ย น ทั้ ง ในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ การใฝุ เ รี ย นรู้ การแก้ ปั ญ หา การรับ ฟั ง ความเห็ น ผู้ อื่ น การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียน การอสนอ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนการไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.5 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาอื่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลกลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.7 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้ างสรรค์งานศิล ปะและวัฒ นธรรมที่เ ป็นสากล เพื่ อเตรีย มเข้ าสู่ เ สาหลั กวั ฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.8 ปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มและจิ ต ส านึก ที่ ดี รวมทั้ง สนั บสนุ น การผลิ ตสื่ อ คุ ณภาพ เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
8.1 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ การผลิ ต ก าลั ง คนในสาขาที่ ข าดแคลน
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้ บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ ไปทางาน
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8.2 ปฏิ รู ป ระบบการให้ สิ่ ง จู ง ใจระเบี ย บหรื อ กฎหมายที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การน างานวิ จั ย
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐและเอกชน
8.3 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัย
และพัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพื้นที่ต่างๆ
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
3.2.2 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1. นโยบายพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ตามที่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้แถลงนโยบายสาคัญกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีแนวทางสาคัญที่เป็นประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย ซึ่งเป็นจุดเน้นการปฏิรูป
การศึกษา รวม 6 ประเด็น ดังที่แสดงในแผนภาพ
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ภาพที่ 4 ประเด็นปัญหาด้านการศึกษาไทย1
ที่มา: แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 48)
ทั้งนี้จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดเป็นนโยบายและเปูาหมาย Roadmap ที่สาคัญ
9 แนวทาง สามารถสรุปรายละเอียดที่สาคัญ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ดังนี้
1) ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับผลการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ โดยแก้ปัญหาเด็กไทยไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา
ในทุกระดับชั้น โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดูแลการศึกษาสาหรับ
เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ใช้ประโยชน์จาก DLTV ในการเข้าถึงการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่
ห่ างไกล พร้ อมพัฒ นาคุ ณภาพการเรี ย นการสอนให้ มีคุ ณภาพเท่ าเทียมกัน ในกลุ่ มโรงเรีย นทั่ว ไป รวมถึ ง
การพัฒ นาการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต เพื่อใช้ระบบ DLIT (Distance Learning Information
Technology) ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึง
2) ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาภาพรวมการจัดอันดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ จาก IMD (International Institute for Management
Development) โดยการสร้างมาตรฐานกรผลิตครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับอัตรากาลังครู
10 ปี ใช้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงลงไปช่วยพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ส่งเสริมให้การเลื่อน
และคงวิทยฐานะเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนา การวิจัยในโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รวมถึงการใช้
โครงการโรงเรียนประชารัฐในการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นาในภาคการศึกษา
3) จะทาครู ให้ ครบตามเกณฑ์ ครบทุกห้ อง มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ ครูครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีครูประจาชั้นครบทุกห้องเรียน และต้องมีครูที่ตรงสาขาที่จัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการ
1

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ. 2559. นโยบายสาคัญกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560. แหล่งสืบค้น
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao3/home/khawsar-wngkar-suksa/srupnyobaysakhaykhxngkrathrwngsuksathikarpi2560
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ดาเนินงานที่สาคัญคือ การปรับเกณฑ์การคิดอัตราครูให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จัดทาแผน
อัตรากาลังครูล่วงหน้า 10 ปี พิจารณาบรรจุทดแทนอัตราครูที่เกษียณ จ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน และตรงกับ
พื้นที่ที่ ขาดแคลน รวมถึงบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น
4) ส่งเสริมให้เด็กเรียนท่องจาให้น้อยลง เน้นฝึกคิดวิเคราะห์ มีแนวทางสาคัญคือ การลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่เหมาะสม สามารถฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจาวันได้ครบทุกโรงเรียน ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม การทาประโยชน์เพื่อสังคม
สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถนะทางกาย รวมถึงการฝึกทักษะทางวิชาชีพเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง
5) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน เป็นการดาเนินงานโดย
ความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โรงเรียนศักยภาพสูง โรงเรียนศูนย์สะเต็มภาคีและเครือข่าย
และโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น การจัดพิมพ์คู่มือ
ครูประถมและมัธยม การจัดเตรียมวัสดุอุป กรณ์สาหรับการเรียนรู้ การจัดพิมพ์สื่อนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
เปิดอบรม online ผ่านระบบ TEPE Link IPST การอบรมศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร และการอบรมครูแบบ
face to face
6) ยกระดั บ ภาษาอั ง กฤษให้ นั ก เรี ย นสามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิต ประจ าวัน มีแนวทางการดาเนิ น งานที่ส าคัญคือ การสร้างแรงจูงใจในการเรีย นภาษา การจัดทา
application พัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp ปรับชั่วโมงเรียนและเน้นการเรียน
การสอนเพื่อการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และ
ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา เป็นต้น
7) จะผลิ ตกาลั งคนให้ ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาการ
ด าเนิ น งาน 10 ปี มี แ นวทางในการด าเนิ น งานคื อ การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ความต้ อ งการของประเทศ
ให้สถานศึกษา เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามขีดความสามารถและ
ความสนใจ โดยการแนะแนวผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงการใช้กฎหมายพิเศษในการแก้ปัญหาธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
8) ผลิตคนดีออกสู่สังคม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และวิจัยให้กับนักเรียน
ผ่านกิจกรรมแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9) การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกระบวนการที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจในการ
ลงโทษ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกรณี
2. นโยบายนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ตามที่ นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ ได้ แ ถลงนโยบายและจุ ดเน้ น เชิ ง นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งมุ่งเน้นการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีรายละเอียดที่สาคัญและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง ประกอบด้วยแนวทางหลัก คือ
1.1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โดยการเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์
1.2) การบริหารจัดการ โดยการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางหลัก คือ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา ประกอบด้วยการ
ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 พัฒนาวิชาภาษาจีน ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และ
การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2.2) ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีกับสถานประกอบการและชุมชน
2.3) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมีแนวทางหลัก คือ
3.1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล
ประกอบด้วย การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การสรร
หาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู และการพัฒนา
อบรมครูที่เชื่อมโยงกับการรับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยมี
แนวทางหลัก คือ
4.1) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
4.2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
4.3) จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางหลัก
คือ การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน การขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้าง
ส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการคัดแยกขยะและนากลับมาใช้ประโยชน์
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางหลัก คือ
6.1) การพิจารณากฎหมายหลักและกฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
6.5) บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
3.2.3 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานของประเทศและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อม
กันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ และมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและการใช้
นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต
2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
2.1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เป็นพื้นฐานสาคัญ
และเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม
2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่าเพื่อ
ก้าวข้ามกับดับ จากผู้ซื้อเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี
2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
2.4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรสู่ สั ง คมสู ง วั ย ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มประเทศที่
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศ โดยคนไทยที่พึงปรารถนาในอนาคตจะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต โดยมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับคณะเกษตรและชีวภาพที่สาคัญดังนี้
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)
3.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
3.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ

- 35 -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 การสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม
4.1.2 เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าที่สุด) และ
ผู้ด้อยโอกาส
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
(สศช.) ได้จัดทาบนพื้น ฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainalbe Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยสามารถสรุปยุทธศาสตร์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และ
แผนงานโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ และมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เพิ่มขึ้น
1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
เป้าหมายการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
2.1 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
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2.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
3.1 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
1) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่ มขึ้นและพื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
3.1 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
6.1 ลดสัดส่ วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้
บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
6.2 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ
6.3 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้าหมายการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
8.1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
8.2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์และเชิง
สังคม
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป้าหมายการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
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9.1 เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาคัญคนทุกกลุ่มในสังคม
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ
9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
9.2 การพัฒนาเมือง
3.2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
กรอบทิ ศ ทางแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ นี้ จะเริ่ ม ด าเนิ น การในปี 2560 โดยเป็ น แผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ได้นาไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุ ก
ช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ให้บรรลุผลตามเปูาหมายของแผนฯ โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนคือ การ
มุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านท าและสร้ า งงาน ภายใต้ บริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต โดยมียุทธศาสตร์และประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกถามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในระบบแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิต และพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมการเพื่อสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี คุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี ประสิทธิภาพ
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5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.6 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดวัตถุประสงค์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยดังนี้
มาตรา 7 ให้ มหาวิทยาลั ย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลั ง
ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู้ เชิด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น สร้ างสรรค์ ศิ ล ปวิ ทยา เพื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิ ช าชี พชั้ น สู ง ท าการสอน วิ จั ย ให้ บ ริ การทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู่ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
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(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูก พันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริ มสร้ า งความรู้ ความเข้าใจในคุ ณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวั ฒ นธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.2.7 ตัวแบบประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ของประเทศไทย เพื่อก้าวข้ามปั ญหากับดับความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง และ กับดับความไม่สมดุลในการ
พัฒนา ด้วยรูปแบบการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย
ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture &
High Value Services)
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ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 วาระ โดย
สามารถสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้
เป้าหมาย/กลุ่ม/Cluster
วาระที่ 1 เตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
- คนไทยที่มีความสามารถ
- คนไทยจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
- คนไทยดิจิทัล
- คนไทยสากล

แนวทางการพัฒนา

สร้างโอกาสให้เรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะเพิ่มที่มีความ
สนใจในกลุ่ ม นั ก ศึก ษาเปู า หมายผ่ า นเครื อข่ า ยของ
ภาครั ฐ ช่ อ งทางอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ เรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบ
โครงการ Project Based Learning และสนับสนุนให้
เกิดการแสดงความสามารถผ่านการแข่งขันระดับต่างๆ
สร้ า งโอกาสนั ก ศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ
เพิ่ ม เ ติ ม ใ น ส า ข า เ ฉ พ า ะ ที่ ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยรองรับ เพื่อเตรียมพร้อมกาลังคนในการ
เข้าสู่ภาคการผลิตและบริการ
วาระที่ 2 พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1. ลงทุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในพันธุ์
พืชเปูาหมาย
2. เลือกมุ่งเน้นการพัฒนา Agro - Product ที่สร้าง
มูลค่าและมีปริมาณความต้องการในอนาคต
3. พัฒนาอุตสาหกรรมรับจ้างพัฒนาวิจัยเกษตรอย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ ส า ห รั บ ภ า ค เ อ ก ช น ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสาธารณสุ ข สุขภาพ และเทคโนโลยี 1. เพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าในตลาดผู้บริโภค
ทางการแพทย์
เพิ่มจานวนสมุนไพรที่ผ่านรับรองด้านคุณสมบัติที่
- อุตสาหกรรมสมุนไพร
เชื่อถือได้
- บริการทางการแพทย์
2. เพิ่ ม จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ จ าก
- อุตสาหกรรมการแพทย์วงจร
ต่างประเทศไทย เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การให้บริการของผู้ให้บริการ
กลุ่มเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 1. สนับสนุนการนาเสนอผลงาน Thai Creative ใน
และบริการที่มีมูลค่าสูง
เวทีโลก
2. สนับสนุนระบบธุรกิจ ในการสนับสนุนการซื้อขาย
ผลงาน Creative Thai อย่างเป็นระบบ
3. พัฒนากาลังคนสนับสนุนอุตสาหกรรม
4. พัฒนาเมือง MICE และกิจกรรม MICE และการจัด
งานให้ที่ดึงดูดคนเข้างานจากต่างประเทศ
กลุ่ ม เทคโนโลยี ดิ จิ ต อล เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ 1. สร้างผู้ประกอบการ Start Up ที่พัฒนาอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
ตอบปัญหาของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
บริการ
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- อุตสาหกรรมดิจิตอล
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เป้าหมาย/กลุ่ม/Cluster
แนวทางการพัฒนา
วาระที่ 3 บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม บ่มเพาะเครือข่าย
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
กลุ่ม SME และ Start-Up ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี
1. สร้างช่องทางให้กลุ่ม SME และ Start-Up เข้าถึง
eco-system ในการสนับสนุนการพั ฒนาและ
การตลาด
2. สนับสนุนเงินกองทุนของรัฐ
3. มาตรการลดหย่อนทางภาษีสาหรับกลุ่ม Start-Up
4. วางโครงสร้า งสถาบั น การศึ กษาสนั บ สนุ น กลุ่ ม
Start-Up
กลุ่ม Surviving SME ที่อยู่รอดมาได้มากกว่า 3 ปี
น าระบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการยกระดั บ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ดาเนินธุรกิจสนับสนุนในการ Scale Up
Business และการทาการตลาด
กลุ่ม Traditional SME ที่ทาธุรกิจการผลิต
1. ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริการของกลุ่ม SMEs
2. สนั บสนุน การวิจั ย มุ่ง เปู า ในการสร้าง Shared
Platform ในกลุ่มสินค้าเปูาหมาย
3. ปรับ เปลี่ ย นอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละใช้
ระบบออโตเมชั่ น มาใช้ ในกระบวนการผลิต และ
ควบคุมคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการลดต้นทุน
วาระที่ 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่า นกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัดและ 77
จังหวัด
ด้านเศรษฐกิจ
1. กาหนดและพัฒนา s-curve อุตสาหกรรมเดิมโดย
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนา Strategy cluster
3. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการบริการที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเฉพาะ
4. แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เฉพาะเรื่อง
5. บริหารจัดการควบคุมการผลิตและการตลาดของ
สินค้าเปูาหมาย
ด้านสังคม
1. พัฒนาอาชีพในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยการสร้างงาน
ทาให้คนในพื้นที่อยู่ในพื้นของกลุ่มจังหวัดไม่ย้าย
ถิ่นฐานเข้าไปเมืองใหญ่
2. สร้างกลุ่ม และอาชีพ ให้คนอยู่ในพื้นที่ในรูปแบบ
ของกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจเฉพาะเพื่อการพัฒนา
สินค้าอุตสาหกรรม เฉพาะของจังหวัด
3. สร้ า งระบบภู มิ คุ้ ม กั น แทรกแซง หรื อ ด าเนิ น
มาตรการประชานิยม
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เป้าหมาย/กลุ่ม/Cluster
ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1. ตรวจสอบเฝูาระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาและตรวจเฝูาระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. วางแนวทางในการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
พัฒนาโครงสร้าง Digital Connectivity ในระดั บ
ภูมิภาค
วาระที่ 5 บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
ด้านการลงทุนและตลาดทุน
1. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ลางภู มิ ภ าคใน
ประเทศไทย
2. พัฒนาให้เป็นเมืองด้านการบริการ
3. ปรับปรุงระบบ Logistics เชื่อมโยงการขนส่งใน
ประเทศ
4. ลดข้อจากัดด้านการค้าภาษีสาหรับการ Re-export
เพือ่ ให้เกิดเป็นประเทศแห่งการค้าอยากเต็มตัว
ด้านการค้า
1. การพัฒนาพื้นที่ลงทุน
2. การจัดตั้งพื้นที่ลงทุนเฉพาะในบริเวณชายแดน
3. การจัดหาทุนสาหรับคนในอาเซียน
4. การพัฒนา Strategic Industry Clusters

3.2.8 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต
2. วิจัย สร้างความรู้ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริ และทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการ
จัดการศึกษา
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

โครงการหลัก

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องเข้าไปสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา
2. จานวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนและร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ
3. จานวนโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
1. จ านวนโครงการบู รณาการ พันธกิจ 1. จานวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน 1. จานวนโครงการในการบูรณาการ
สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ ใ ช้
ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ มรภ .
พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หา
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
2. จานวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ 2. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้า 2. จ านวนชุ ม ชน/ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
3. รายได้ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น ของประชาชน
ปีการศึกษา
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มของ
กลุ่ ม เปู า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ 3. จ านวนแผนงาน โครงการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นแล้วนาองค์ความรู้ไป
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ชุมชนมีม หาวิทยาลัย ราชภัฏ เป็ น
ประยุก ต์ต่อ ยอดในการแก้ปั ญ หา
4. อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากร
แกนนา มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
วัยทางานในท้องถิ่นลดลง
4. แรงงานขอเที ย บโอนความรู้
ประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
5. สถานศึ ก ษาที่ ป ลอดยาเสพติ ด
เพิ่มขึ้น
6 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึ ก ษาในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ของ มรภ. ที่สามารถอ่านออกเขียน
ได้เพิ่มขึ้น
7 . จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่ ม ร ภ .
ด าเนิ น การเพิ่ ม ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และกีฬาของท้องถิ่นให้
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
8. ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่
ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้น
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบท ท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
สังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น วัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
1 . โ ค ร ง ก า ร ก า ห น ด พื้ น ที่ ค ว า ม 1. โครงการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ 1. โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์
รับ ผิ ด ชอบและจั ด ทาแผนในการใช้
เรื่องศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ของท้องถิ่น/ชุมชน
กับสภาพชุมชน/ท้องถิ่นให้กับ
ท้องถิ่นของแต่ละ มรภ.
2. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลางศาสนา
ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายใน
2. โครงการบู รณาการพันธกิจ สัมพันธ์
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกี ฬ า
ชุมชน
เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ ใ ช้ พั ฒ นา
การศึก ษา การพัฒนา ทรัพ ยากร 2. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
มนุษย์ และสุขภาพ
บริหารจัดการใช้
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ 3. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่
เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมท้ อ งถิ่ น ด้ า น
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กี ฬ า ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

โครงการหลัก

ยกระดับความเป็นเลิศของ มรภ.
พัฒนาอาจารย์
คุณภาพบัณฑิต
1. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา 1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีใบรับรอง 1. ร้ อ ยละของจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่
ให้ ส ามารถจั ดการศึ ก ษา/จั ด กิจ กรรม
ความเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าชี พ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มาตรฐานอาจารย์มหาวิทยาลัย
สาธารณะช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น
2. ความพึ งพอใจของผู้รั บ บริก ารที่มี ต่ อ
ราชภัฏ
2. ระดั บ ความสามารถด้ า นการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ใน มรภ. เพิ่มขึ้น
2. ร้ อ ยละของผลงานวิจั ย ที่ ได้ รั บ
ภาษาอั ง กฤษเฉลี่ ย ของผู้ ส าเร็ จ
3. จ า นว นห ลั ก สู ต รสหวิ ท ย า ก า รที่
กา รตี พิ ม พ์ ร ะดั บ นานาชา ติ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น
เ มื่ อ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
3. ร้ อ ยละของอาจารย์ ส อบผ่ า น
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ
ม า ต ร ฐ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
CEFR สูงขึ้น
จรรยาบรรณวิชาชีพ เทคโนโลยี 3. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพ
สารสนเทศ และ สมรรถนะ
อิ สระ ข อ งผู้ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
เฉพาะทางวิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา
1 ปีเพิ่มขึ้น
4. ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่
พอใจของสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็น
ตลอดชีวิต
อาชีพ
คนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2. พัฒ นาคุณ ภาพการบริก ารทรั พ ยากร
การเรียนรู้
3. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภ าพ 1 . โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น 1. โครงการสร้ า งมาตรฐานวิ ช าชี พ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาอาจารย์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. โครงการพัฒนา ปรับ ปรุง บู รณาการ
มืออาชีพ
2 . พั ฒ น า บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ใ น
หลั ก สู ตร มรภ. ให้ มี ค วามพร้อ มและ 2. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อ งกับ
เป็นจุดเด่นตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่
สมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. โครงการความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตร
3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะ
สหวิทยาการและบูรณาการการจัดการ
เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร รุ่ น ใ ห ม่
เรียนรู้กับผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ
(Startup)

- 45 -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

แบ่งพื้นที่ความ
รับผิดชอบ
มีปฏิญญามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในปี 2560

ระบบฐานข้อมูล

การใช้ทรัพยากร

พัฒนาเครือข่าย

จานวนระบบงาน/
ฐานข้อมูลร่วมที่ร่วมมือ
พั ฒ น า ส า เ ร็ จ ต า ม
แผนงานร่วม

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด หา
แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
วิทยากรการศึกษาร่ว ม
ตามเกณฑ์

ร้ อ ยละของโครงการ/
กิจกรรมร่วมที่เครือข่าย
ดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามแผน

จัดระบบงาน
สู่ความเป็นเลิศ
และเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
1. กฏหมาย ระเบียบ
ได้รับการปรับปรุง
ประกาศใช้เป็นไป
ตามแผน
2. ร้อยละของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ร่วมโครงการหรือ
ผ่านการประเมิน

EdPex
กลยุทธ์
โครงการหลัก

ร่ว มก าหนดพื้นที่ความ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
รับผิดชอบในการพัฒนา ร่วม
ท้องถิ่น
1. โครงการประกาศ
โครงการพัฒนาระบบ
ปฏิญญาราชภัฏ 60 ฐานข้อมูลเพื่อการ
2. โครงการประกาศ
บริหาร
พื้นที่ความ
- ระบบสนับสนุนการ
รับผิดชอบราย
บริหาร
มหาวิทยาลัย
- ระบบข้อมูลทาง
วิชาการ
- ระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้

จัดหา พัฒนา
แลกเปลี่ยนทรัพยากร
ทางการศึกษา
1. โครงการจัดทาแผน
แม่บท พัฒนา
ทรัพยากรทาง
การศึกษา
2. โครงการจัดทา
ข้อตกลงแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา
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สร้ า งเครื อ ข่ า ยประชา จัดระบบงานสู่ความ
รั ฐ ในการท างานตาม เป็นเลิศและเสริมสร้าง
พันธกิจ
ธรรมาภิบาล
1. โครงการสร้าง
1. โครงการพัฒนาและ
เครือข่ายประชารัฐ
ประเมินระบบ
2. โครงการพัฒนา
บริหารจัดการสู่
เครือข่ายในกลุ่ม
ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย
2. โครงการศึกษา
พัฒนา และแก้ไข
กฏหมายเพื่อ
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาล

3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ทาการทบทวน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยการมี
ร่วมของผู้ บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุม ทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในคราวประชุม วั น ที่ 19 มกราคม 2561 ผลการทบทวนการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะเกษตร
และชีวภาพ ซึ่งเป็นสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
S1.
S2.

S3.
S4.

S5.
S6.
S7.

จุดแข็ง (STRENGTHS)
อาจารย์มีคุณวุฒหิ ลากหลาย สามารถประยุกต์ได้หลาย
ศาสตร์และหลายหลักสูตร และมีการทางานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้
เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และมีการเรียนการ
สอนที่สามารถพัฒนาหรือสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็นรูปธรรม
มีการดาเนินการเรื่องแพะนมและผลิตภัณฑ์นมแพะ
เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก
การให้บริการ/ให้ความรู้แก่ชมุ ชนต่อเนื่อง การบูรณา
การด้านนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและการประกอบการ
และมีโรงงานแปรรูปที่สามารถดาเนินการบริการทาง
วิชาการ
มีกิจกรรมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทาง
การเกษตรที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
มีความร่วมมือด้านการสร้างนวัตกรรมเกษตรและ
อาหารจากโจทย์ผู้ประกอบการผ่านทางหน่วยงาน
UBI
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ

W1.
W2.
W3.
W4.
W5.
W6.
W7.
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จุดอ่อน (WEAKNESS)
จานวนนักศึกษาที่รับเข้า และพื้นฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษามีน้อย
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมีสัดส่วนน้อย
เนื่องจากภาระงานอื่นๆ ของอาจารย์ที่อาจมีมากจน
ส่งผลต่อการสร้างผลงาน
การบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกยังไม่สามารถ
ผลักดันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รบั
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะยังไม่ตรง
กลุ่มเปูาหมาย และช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่
ครอบคลุมในสังคม ทาให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคม
ครุภัณฑ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เสื่อมสภาพ ทาให้
การทางานไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบต่อการเรียนการ
สอนและการวิจัย
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อย
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ ไม่เพียงพอ

สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะ
เกษตรและชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยทั่วไปจะพิจารณาตามหลัก PEST Analysis ซึ่งได้แก่





ด้านการเมือง (P : Politics)
ด้านเศรษฐกิจ (E : Economic)
ด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (S : Social)
ด้านเทคโนโลยี (T : Technology)

โอกาส (OPPORTUNITIES)
O1. ยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และ
นโยบายของรัฐที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการส่งเสริมการทา
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์
O2. นโยบายรัฐบาลทีส่ ่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่ จังหวัด เพื่อให้ตรง
กับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
O3. นโยบายสนับสนุนการเรียนของรัฐบาล เช่น กองทุน
กู้ยืม ทาให้ผู้เรียนได้โอกาสในการศึกษาต่อมากขึ้น
O4. ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ
O5. มีพื้นที่และเครือข่ายชัดเจนในการสร้างผลงานและ
แก้ปัญหา เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร และพื้นทีฝ่ ึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดชัยนาท
O6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
บรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10

อุปสรรค (TREATS)
T1. มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน มีความ
พร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ
T2. ความต้องการของผูเ้ รียนด้านวิทยาศาสตร์ และค่านิยม
ในการเรียนเกษตรของคนทั่วไปลดลง
T3. การเพิ่มค่าแรงทาให้ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ สูง ดังนั้น
เพื่อลดปัญหาค่าครองชีพ นักศึกษาและผู้ปกครองจึง
เลือกเรียนนอกเขตกรุงเทพฯ
T4. มหาวิทยาลัยไม่มรี ะบบสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
T5. การบริหารงานระดับคณะขาดความคล่องตัว
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3.3.2 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 ให้พิจารณาในแต่ ละปัจจัยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคว่า องค์กรให้ความสาคัญต่อปัจจัยนั้น ๆ ในระดับใด โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
5
4
3
2
1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด
ให้ระดับความสาคัญมาก
ให้ระดับความสาคัญปานกลาง
ให้ระดับความสาคัญน้อย
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 และมีโรงงานแปร
รูปที่สามารถดาเนินการบริการทางวิชาการ
S5. มีกิจกรรมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรที่
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
S6. มีความร่วมมือด้านการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหารจากโจทย์
ผู้ประกอบการผ่านทางหน่วยงาน UBI
S7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
รวม
ประเด็นปัจจัย : จุดอ่อน
W1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้า และพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษามีน้อย
W2. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมีสัดส่วนน้อย เนื่องจากภาระ
งานอื่นๆ ของอาจารย์ที่อาจมีมากจนส่งผลต่อการสร้างผลงาน
W3. การบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกยังไม่สามารถผลักดันได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ
W4. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะยังไม่ตรงกลุ่มเปูาหมาย และ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมในสังคม ทาให้ยังไม่เป็น
ทีร่ ู้จักของสังคม
W5. ครุภัณฑ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เสื่อมสภาพ ทาให้การทางานไม่
ต่อเนื่อง และไม่ครบต่อการเรียนการสอนและการวิจัย
W6. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อย
W7. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ ไม่เพียงพอ
รวม
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น้าหนัก

คะแนนถ่วงน้าหนัก
คะแนน ถ่วงน้าหนัก

0.20

5

1.00

0.20

5

1.00

0.10

3

0.30

0.15

3

0.45

0.05

4

0.20

0.10

4

0.40

0.20
1.00

5

1.00
4.35

0.20

5

1.00

0.20

4

0.80

0.20

4

0.80

0.10

5

0.50

0.05

3

0.15

0.20
0.05

4
3

0.80
0.15

1.00

4.20

ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
น้าหนัก
(External Factors Analysis : EFA)
ประเด็นปัจจัย : โอกาส
O1. ยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความ
0.20
มั่นคงของอาหารและพลังงาน และนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการส่งเสริมการทา
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์
O2. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน
0.20
ระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
O3. นโยบายสนับสนุนการเรียนของรัฐบาล เช่น กองทุนกู้ยืม ทาให้
0.10
ผู้เรียนได้โอกาสในการศึกษาต่อมากขึ้น
O4. ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ
0.05
O5. มีพื้นที่และเครือข่ายชัดเจนในการสร้างผลงานและแก้ปัญหา เช่น
0.20
โรงงานแปรรูปอาหาร และพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัด
ชัยนาท
O6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 0.25
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
รวม
1.00
ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค
T1. มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน มีความพร้อมทั้งบุคลากร
0.30
เครื่องมือและงบประมาณ
T2. ความต้องการของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และค่านิยมในการเรียน
0.30
เกษตรของคนทั่วไปลดลง
T3. การเพิ่มค่าแรงทาให้ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ สูง ดังนั้นเพื่อลดปัญหา
0.10
ค่าครองชีพ นักศึกษาและผู้ปกครองจึงเลือกเรียนนอกเขตกรุงเทพฯ
T4. มหาวิทยาลัยไม่มีระบบสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
0.10
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
T5. การบริหารงานระดับคณะขาดความคล่องตัว
0.20
รวม
1.00
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คะแนนถ่วงน้าหนัก
ประเมิน ถ่วงน้าหนัก
3

0.60

4

0.80

2

0.20

2
3

0.10
0.60

5

1.25
3.55

5

1.50

4

1.20

3

0.30

3

0.30

5

1.00
4.30

3.3.3 ตาแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (SPACE MATRIX)

STAR

QUESTION MARKS

CASH COWS

DOG
ภาพที่ 5 ตาแหน่งทางกลยุทธ์ของคณะเกษตรและชีวภาพ

จากการวิเคราะห สภาพแวดลอมภายในและภายนอก เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม
สานักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ โดยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันกาหนดค่าน้าหนักและค่าคะแนน
ผลของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังรายละเอียดข้างตน ตาแหน่งทางกลยุทธ์ของคณะ
เกษตรและชีวภาพตาม BCG Matrix อยู่ในตาแหน่ง “Cash Cows” หมายถึง คณะมีจุดแข็ง แต่ขณะเดียวกัน
ก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจากัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค แต่สามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการ
ปูองกันข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้ ลักษณะของกลยุทธ์จึงเป็นกลยุทธ์เชิงปูองกัน โดยการนาจุดแข็งที่มีมาใช้
เช่น การสร้างงานบริการวิชาการและงานวิจัยจากเครือข่ายความร่วมมือภายนอก
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3.3.4 สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix
จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์โดย TOWS Matrix คณะเกษตรและชีวภาพได้คัดเลือกประเด็นจากความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น ที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อจัดกลุ่มกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ เพื่อให้เป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในรูปแบบของ
โครงการและกิจกรรมที่ผลักดันให้การดาเนินงานบรรลุตามเปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
TOWS Matrix
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มี
1.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทั น สมั ย โดย S1O1O3O4
ความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
บูรณาการความร่วมมือจากศาสตร์
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ด้านต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการ
เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม
ของตลาดแรงงาน
1. 2 พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น S2T1
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและสมรรถนะวิช าชีพ
ที่ มุ่ ง เน้ น สั ง คมเมื อ งและการเป็ น
ผู้ประกอบการ
1.3. ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเปูาหมาย W4T2T3, W1T1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้
S1S7O2
พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
นวัตกรรมด้านการเกษตรและ
นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอาหาร
อาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและ
2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการ S6O5
สังคมเข้มแข็ง
วิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจัย (Area
base)
2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้
W6O2
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนเมือง และการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ 3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนา S3O1
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตร
ได้สู่การปฏิบัติ
และอุตสาหกรรมอาหาร ตาม
3.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น S4O5, S7O4
แนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมือง (โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)
อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร และผู้สูงวัย)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

3.3 สนับสนุนการนาความรู้ไปพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางพระราชดาริ
บนพื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ด้วย “ศาสตร์พระราชาเพื่อความ
ยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น และชุมชน
3.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยใน
เกษตรไทย
เรื่องข้าวและสมุนไพร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการ
5.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักธรร
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและ
การพัฒนาบุคลากร และการประกัน
ประสิทธิภาพองค์กร
คุณภาพการศึกษา
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ความเชื่อมโยง
TOWS Matrix
S3O6, S4O1

W4O1
S5O6
W7O1
W5T1

5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร W2T4, W3T5
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ส่วนที่ 4
สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรและชีวภาพ
4.1 ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา”
4.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”
4.3 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ และพระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
4.4 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
4.5 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”
4.6 ค่านิยมองค์กร (Shared Value)
“KASET”
K = Knowledge
มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย
A = Attitude
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
S = Skill
ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร
E = Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
T = Technology
สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.7 นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ
1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม
การวิจัย และการบริการวิชาการ
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นด้าน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
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4.8 รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน และค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตคณะเกษตร
และชีวภาพ มีความรู้
มีคุณธรรม และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตร ให้
ทันสมัยโดยบูรณาการ
ความร่วมมือจากศาสตร์
ด้านต่างๆ บนพื้นฐาน
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของ
ศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนา
หลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรม
เกษตร
1.2 พัฒนาการเรียนการ
1.2.1 ปฏิรูปการเรียนรู้และการ
สอน กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ 1.2.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
และสมรรถนะวิชาชีพ ที่
สอน โดยบูรณาการเครือข่ายความ
มุ่งเน้นสังคมเมืองและการ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
เป็นผู้ประกอบการ
และท้องถิ่น
1.2.3 พัฒนานักศึกษา ให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ ทั้งด้านทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ
1.2.4 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21
1.2.5 พัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ

Based
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
Line* 2561 2562 2563 2564 2565
1
3
- คณบดี
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
- ประธาน
หลักสูตร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนา
หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม

หลักสูตร

1.2 จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับเครือข่าย
1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1
ปี

รายวิชา/
กิจกรรม

5

5

5

5

6

6

ร้อยละ

100

>80

>80

>85

>85

>85
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- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
- รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- ประธาน
หลักสูตร

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

1.2.6 จัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
1.3. พัฒนาแนวทางการ 1.3.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้
ตรงจุด โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ประชาสัมพันธ์ให้ตรง
ของคณะให้ชัดเจน
กลุ่มเป้าหมาย
1.3.2 เพิ่มการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะและแนะนา
หลักสูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ ให้
มากขึ้น

Based
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
Line* 2561 2562 2563 2564 2565

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

1.4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ข้อมูล/ข่าวสารจากคณะเกษตร
และชีวภาพ
1.5 จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
คณะ

แห่ง

-

>5

>5

>6

>7

>8

ช่องทาง

4

4

4

4

5

5

ผู้รับผิดชอบ

- คณบดี
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
ประธาน
หลักสูตร

หมายเหตุ * Based Line มาจากผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับตัวชี้วัด
คานิยาม กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ 1) โรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักศึกษาปัจจุบันของคณะเกษตรและชีวภาพเคยเรียน 2) โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ
เกษตรและชีวภาพ 3) โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มทีด่ ้อยโอกาสทางการศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประกอบการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหรือสาขาที่เกีย่ วข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

1. คณาจารย์มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
สร้างสรรค์งานวิจยั
และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง
2. สามารถนา
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

2.1.1 ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
2.1.2 จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อ
สร้างความสามารถในการขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.2.1 สร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เช่น
จังหวัดชัยนาท อ่างทอง
สิงห์บุรี ชุมชนเขตจตุจักร เขต
ลาดพร้าว เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
แพะนมหรือด้านอื่นๆ ที่
เหมาะสม
2.2.2 พัฒนาหัวข้อวิจัยจาก
ความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

2.1 จานวนงานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนการดาเนินงาน
2.2 จานวนผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

เรื่อง

Based
Line*
12

เรื่อง

6

2.3 โครงการ/งานวิจัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนเมือง ในพื้นที่
เป้าหมาย

โครงการ/
หัวข้อวิจัย

2

2.2 สร้างความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในการวิจัยหรือ
พัฒนาโจทย์วิจัย (Area
base)
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ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
7
8
8
8
10 - รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
4
4
4
6
6 - ประธาน
หลักสูตร

1

2

2

2

2

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
- ประธาน
หลักสูตร

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

Based
Line*
64.71

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
65
65
65
65
65 - รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
- ประธาน
หลักสูตร

2.3 ส่งเสริมการนา
2.3.1 นาผลงานวิจัยไปใช้
2.4 ร้อยละงานวิจัยหรืองาน
ร้อยละ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม และการใช้
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชุมชนเมือง และการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หมายเหตุ * Based Line มาจากผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เป้าประสงค์
1. บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น และ
ชุมชนเมือง ด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
ตามพื้นที่เป้าหมาย
และประเด็นการ
บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับการปรับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
(Reprofiling) ด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการนาองค์
ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การ
ปฏิบัติ

3.2 การพัฒนาหลักสูตร
อบรมระยะสั้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น และชุมชน
เมือง (โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) อุตสาหกรรมการ
บริการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และผูส้ ูงวัย)

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

3.1.1 นาองค์ความรู้ที่พัฒนา
ได้สู่การปฏิบัติในท้องถิ่น และ
ชุมชน บนฐานความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และ
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
3.1.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท
3.1.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการให้บริการวิชาการ
3.2.1 จัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นความต้องการพัฒนาความรู้
ของท้องถิ่น ชุมชน และหรือ
ตามความถนัดของบุคลากร
โดยเก็บค่าใช้จ่าย

3.1 จานวนกิจกรรม
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
และชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย
3.2 โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือ
ชุมชน

กิจกรรม

3.3 จานวนกิจกรรมอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
โดยเก็บค่าใช้จ่าย
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Based
Line*
6

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
6
6
6
6
6 - คณบดี
- ประธาน
หลักสูตร

โครงการ/
กิจกรรม

1

1

1

2

2

2

กิจกรรม

1

1

2

3

3

4

- คณบดี
- ประธาน
หลักสูตร

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

3.3 สนับสนุนการนา
ความรู้ไปพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางพระราชดาริ บน
พื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา ด้วย “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
โดยการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น และชุมชน
3.4 ส่งเสริมการ

3.3.1 ดาเนินงานบริการ
วิชาการมีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทในโครงการ อพ.สธ.
ของมหาวิทยาลัย
3.3.2 บริการวิชาการตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชา
เพื่อความยั่งยืน”

3.4 จานวนโครงการ/
กิจกรรมตามแนวทาง
พระราชดาริ หรือตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชา
เพื่อความยั่งยืน”

โครงการ/
กิจกรรม

Based
Line*
2

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
2
2
2
2
2 - คณบดี
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

3.4.1 เพิม่ ช่องทางการ
3.5 ช่องทางการเผยแพร่
ช่องทาง
3
3
3
เผยแพร่กจิ กรรมการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารการบริการ
ประชาสัมพันธ์งาน
วิชาการ
วิชาการ
บริการวิชาการ
3.4.2 บริการวิชาการเน้นพื้นที่ 3.6 ข่าวสารการดาเนินงาน
ข่าวสาร/
7
10
10
จังหวัดชัยนาท และพื้นที่
บริการวิชาการของคณะที่
ข้อมูล
ใกล้เคียง เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและ
ประชาชนรู้จักคณะเกษตรและ
ชีวภาพมากขึ้น
หมายเหตุ * Based Line มาจากผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับตัวชี้วัด

- 62 -

3

3

3

10

10

10

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

1. ส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้าน
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร

4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศลิ ปะ
และวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทยในเรื่องข้าวและ
สมุนไพร

4.1.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้าว
และสมุนไพร

4.1 จานวนกิจกรรมส่งเสริม
และอนุรักษ์ศลิ ปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

Based
Line*
2

ร้อยละ

-

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
2
2
2
2
2 - คณบดี
- คณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะ
70
72
75
80
80 และวัฒนธรรม

หมายเหตุ * Based Line มาจากผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. มีการบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลและ
มาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ
2. บุคลากรของคณะ
เกษตรและชีวภาพ
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ พร้อมรับ
ศตวรรษที่ 21

5.1 ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
สร้างคุณค่าและ
ประสิทธิภาพองค์กร
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง

5.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5.1.1 ส่งเสริมให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5.1 บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ สกอ.

5.2.1 พัฒนาการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
5.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
การพัฒนาความรูด้ ้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
5.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ตาแหน่งทางวิชาการ
5.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

5.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา

หน่วย
นับ
ร้อยละ

Based
Line*
100

2561
100

คะแนน

4.33

>4.50

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2562 2563 2564
100
100 100

>4.50 >4.50 >4.50 >4.50 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ

5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ ร้อยละ 23.53
>25
>25
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ ร้อยละ 58.82
60
60
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.5 ร้อยละของบุคลากรสาย
ร้อยละ 92.31
90
90
สนับสนุนวิชาการทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
หมายเหตุ * Based Line มาจากผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบ
2565
100 คณบดี

>25

>25

>25

60

60

60

90

90

90

- คณบดี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

4.9 ตารางแสดงความเชื่อมโยงตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1.4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล/ข่าวสาร
จากคณะเกษตรและชีวภาพ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร ให้ทนั สมัยโดยบูรณา
การความร่วมมือจากศาสตร์ด้านต่างๆ บนพื้นฐาน
ความต้องการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และสมรรถนะวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นสังคมเมืองและการ
เป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.5 จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและคณะ
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แนวทาง/มาตรการ/โครงการ
1. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. บูรณาการความร่วมมือของศาสตร์ด้านต่างๆ ใน
การพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(คบ.) หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร
3. ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการ
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และท้องถิ่น
5. พัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
และบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ทั้งด้านทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ
6. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21
7. พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
8. จัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ตรงจุด โดย
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคณะให้ชัดเจน
10. เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะและ
แนะนาหลักสูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จานวนงานวิจัยทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุน
การดาเนินงาน

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการ/งานวิจัยทีส่ อดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 โครงการ/งานวิจัยทีส่ อดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย

กลยุทธ์ 2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการ
วิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจยั (Area base)

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และ
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
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แนวทาง/มาตรการ/โครงการ
1. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการ
ขอทุนสนับสนุนการวิจยั
3. ส่งเสริมการตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เช่น
จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ชุมชนเขต
จตุจักร เขตลาดพร้าว เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้าน
อื่นๆ ที่เหมาะสม
5. พัฒนาหัวข้อวิจัยจากความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
6. นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม และการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นและชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรูด้ ้านวิจัยและบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น โดยเก็บค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมตาม
แนวทางพระราชดาริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 3.6 ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการ
ของคณะที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้
สู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น
ในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง
(โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และผูส้ ูงวัย)

กลยุทธ์ 3.3 สนับสนุนการนาความรู้ไปพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางพระราชดาริ บนพื้นฐานการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ด้วย “ศาสตร์พระราชาเพื่อ
ความยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และ
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการ
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แนวทาง/มาตรการ/โครงการ
1. นาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติในท้องถิ่น
และชุมชน บนฐานความสอดคล้องเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษมชัยนาท
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการ
4. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นความต้องการพัฒนา
ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และหรือตามความถนัดของ
บุคลากร โดยเก็บค่าใช้จ่าย
5. ดาเนินงานบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับแผน
แม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย
6. บริการวิชาการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อ
ความยั่งยืน”
7. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ
8. บริการวิชาการเน้นพื้นที่จังหวัดชัยนาท และพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและ
ประชาชนรู้จักคณะเกษตรและชีวภาพมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทยในเรื่องข้าวและสมุนไพร

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
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แนวทาง/มาตรการ/โครงการ
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้าวและสมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ.

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพ
องค์กร

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก

ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
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แนวทาง/มาตรการ/โครงการ
1. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีตาแหน่งทาง
วิชาการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

4.10 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

คุณภาพ

เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม

บัณฑิตมีคุณภาพ ตาม
หลักสูตร

- หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ
- หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการ

2. การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

เกิดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

ชุมชน
เข้มแข็ง

3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิน่
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”

4. การส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย

สามารถอนุรักษ์สุมนไพรพื้นบ้าน
และข้าวพันธุพ์ ื้นเมืองจังหวัด
ชัยนาท

เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
เกษตร

- งานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ในการสอน พัฒนาชุมชน
และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- งานวิจัยได้รับการรับรองคุณภาพ

5. การส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาบุคลากร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผน/
เป้าหมายประกันคุณภาพ

- สร้างคุณค่าแก่ชุมชน
- บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการ
- ชุมชนมีส่วนร่วม

บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

- สารวจความต้องการของชุมชน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
- บูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพ
- ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
- พัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะศตวรรษที่ 21
- พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาองค์กร

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- สนับสนุนการวิจยั
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และ
นาไปใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ อุปกรณ์ /เครื่องมือวิทยาศาสตร์
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พัฒนาระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์

การจัดการองค์ความรู้

4.11 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพและแผนที่เกี่ยวข้อง
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดทาแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ตัวแบบประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20
ปี และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพและแผนงานที่เกี่ยวข้อง
แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2560-2579)

ประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ด้านการสร้างความสามารถใน ด้านการสร้างโอกาสความ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การแข่งขัน
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม
 การบูรณาการเรื่อง
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ชีวภาพโดยยกระดับสู่เกษตร  เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้มี
จัดการเรียนการสอนใน
สมัยใหม่ทเี่ ป็นพื้นฐานสาคัญ
รายได้น้อย
สถานศึกษา
และเป็นฐานการผลิตสินค้า ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
เกษตร อาหาร พลังงาน และ ด้านการสร้างการเติบโตบน
 การปรับเปลี่ยนระบบการ
วัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ทักษะสาหรับศตวรรษที่
 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
21
เทคโนโลยี วิจัย และ
 พัฒนาและใช้พลังงานที่
นวัตกรรม ตลอดจนห่วงโซ่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
 การเพิ่มประสิทธิภาพ
มูลค่าเพื่อก้าวข้ามกับดับ
ทุกภาคเศรษฐกิจ
ระบบบริหารจัดการศึกษา
จากผู้ซื้อเทคโนโลยีสู่การเป็น  ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและ
ในทุกระดับ
ผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี
ปรับตัวให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจ
ภูมิอากาศ
ชุมชนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
 การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ
 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกาลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริ าชการ
 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แผน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.
2560 - 2564

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
 ปรับเปลีย่ นค่านิยมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
 พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะความรู้ และ
ความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การจั ด การ
ศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพคนทุ ก ช่ ว งวั ย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
ความเป็นธรรมและลดความ
และนวัตกรรม
เหลื่อมล้าในสังคม
 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
และพัฒนา และผลักดันสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การใช้ประโยชน์ในเชิง
และการสร้างความ
พาณิชย์และเชิงสังคม
เข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของ
 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ผู้ประกอบการทาง
ชุมชนสามารถพึ่งพา
เทคโนโลยี
ตนเองได้ มีสิทธิในการ
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
จัดการทุน ที่ดินและ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
ทรัพยากรภายในชุมชน
เทคโนโลยี วิจัย และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 การเสริมสร้างและพัฒนา
 การพัฒนาภาคเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
โอกาสทางเศรษฐกิจให้
แข่งขันของภาคการผลิต
กระจายตัวอย่างทั่วถึง
และบริการ
 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมการเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท
ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุม้ ค่า
 ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้าง
กลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ
 ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

แผน

ประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ า ง
โอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา

ตัวแบบประเทศไทย
4.0

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การจั ด การ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วาระที่ 1 เตรียมคนไทย 4.0 วาระที่ 2 พัฒนาคลัสเตอร์
เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
 พัฒนาคุณภาพการบริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้
 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร

วาระที่ 3 บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม บ่มเพาะ
เครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม
วาระที่ 4 การเสริมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่านกลไกของ
18 กลุ่มจังหวัดและ 77
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น
 จานวนโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ที่ใช้พัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพ

แผน

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

ประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
สหวิทยาการตอบสนองต่อ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
การพัฒนาท้องถิ่น
เข้าร่วมโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
บัณฑิตเป็นคนดีมีความ
 จานวนแผนงาน โครงการ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
พัฒนาชุมชนมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
แกนนา มีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
 ร่วมกาหนดพื้นที่ความ
รับผิดชอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น
 สร้างเครือข่ายประชารัฐใน
การทางานตามพันธกิจ
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนใน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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แผน

ประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึง
การแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตและ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัย งานสร ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนแหล่ง ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอด างสรรค และนวัตกรรมเพื่อการ เรียนรูและบริการวิชาการเพื่อ สงเสริม สืบสาน
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 คลองกับการพัฒนาประเทศ พัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
การพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การศึกษาตามหลักธรรมาภิ
– 2561
และการเปลีย่ นแปลงของโลก และการยกระดับคุณภาพ
การยกระดับคุณภาพ
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง
บาลและการประกันคุณภาพ
ศตวรรษที่ 21
การศึกษา
การศึกษาตามแนวทาง
การศึกษา
“ศาสตรพระราชาเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน”
แผนกลยุทธ์คณะเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
และชีวภาพ พ.ศ.
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา การส่งเสริม อนุรักษ์
การส่งเสริมการบริหารจัดการ
2561- 2565
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตร ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและ ท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
ตามหลักธรรมาภิบาล การ
และอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
อุตสาหกรรมอาหาร ตาม
เกษตรไทย
พัฒนาบุคลากร และการ
เพียบพร้อมคุณธรรมและ
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง แนวทาง “ศาสตร์พระราชา
ประกันคุณภาพการศึกษา
จริยธรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
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ส่วนที่ 5
การติดตามประเมินผล
5.1 การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 –
2565 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ จากผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ
เสนอให้ผู้บริหาร ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถนาผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ทั้งนี้
เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร
หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ
วิธีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน ดาเนินการดังนี้
- ติด ตามและรวบรวมข้ อมู ล ผลการด าเนิ นงานตามตั ว ชี้วั ด จากผู้ เ กี่ย วข้ องและผู้รั บ ผิ ด ชอบตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
- เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และสรุปผลการดาเนินตามแผนงาน
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- นาเสนอข้อมูลการผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจาคณะ ตามลาดับ
- เมื่อสิ้นสุ ดปีง บประมาณ ทาการสรุ ปผลการดาเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ใ นภาพรวม สรุป ประเด็ น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดทาแผน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ใน
รอบถัดไป และนาเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ
ตามลาดับ
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5.2 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม

1.2 จานวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย

1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

หน่วยนับ
หลักสูตร

รายวิชา/
กิจกรรม

ร้อยละ

คาอธิบาย
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรและชีวภาพ ที่
ดาเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพและ
สมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคมเมืองและการเป็นผู้ประกอบการ
โดยจัดกิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

การคานวณเเกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
นับจานวนหลักสูตรทีไ่ ด้ดาเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565 ที่ผ่านการวิพากษ์จากผู้ประกอบการและผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การคานวณ
นับจานวนรายวิชาหรือกิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
เครือข่ายหรือท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ใน การคานวณ
สาขานั้นๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภาย
การนั บ การมี งานท านั บกรณี ก ารท างานสุ จริ ตทุ กประเภทที่
ในระยะเวลา 1 ปี
X 100
สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจา เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจการมีงานทาทั้งหมด
ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมทบ และบัณฑิตที่
มี ง านท าแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นงานใหม่ ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษามา เกณฑ์การประเมิน
พิจารณา
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

คาอธิบาย

1.4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล/ข่าวสารจากคณะ
เกษตรและชีวภาพ

แห่ง

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม ผลงานทางวิชาการ
และอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์คณะเกษตรและชีวภาพไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย
คานิยาม กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักศึกษาปัจจุบันของคณะ
เกษตรและชีวภาพเคยเรียน
2) โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ
เกษตรและชีวภาพ
3) โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มทีด่ อ้ ยโอกาสทาง
การศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประกอบการด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารหรือสาขาที่เกีย่ วข้อง
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยัง
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของ
หลักสูตรที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ

1.5 จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
คณะ

ช่องทาง

การคานวณเเกณฑ์การประเมิน
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
การคานวณ
นับจานวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
นับจานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
ดาเนินงาน

2.2 จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

2.3 โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ในพื้นที่
เป้าหมาย

หน่วยนับ
เรื่อง

คาอธิบาย
คณะเกษตรและชีวภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้
ใหม่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยการทางานวิจัยในพืน้ ที่
ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็น
ระบบ

เรื่อง

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
โครงการ/
โครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่พฒ
ั นาหัวข้อวิจัยจากความต้องการของ
หัวข้อวิจัย ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ชุมชนเขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนม แพะนม
หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
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การคานวณเเกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
นับจานวนงานวิจัยที่ดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ตามรอบแผนกล
ยุทธ์ ปี 2561 – 2565
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การคานวณ
นับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
นับจานวนโครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.4 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่
นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจา

หน่วยนับ

ร้อยละ

คาอธิบาย

การคานวณเเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ใน การคานวณ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือ บูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัยต่อยอด การบริการวิชาการ การทานุ
จานวนงานหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
X 100
บารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ การพัฒนาครูและ
จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
การนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง นับระยะเวลาการทางานสาหรับ
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่นามานับ
เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย

3.2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน

3.3 จานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
โดยเก็บค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
กิจกรรม

คาอธิบาย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของคณะ
เกษตรและชีวภาพ จึงมีการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบตั ิใน
ชุมชน บนฐานความสอดคล้องเชือ่ มโยงกับความต้องการของชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่จังหวัดชัยนาท และศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท)

โครงการ/
การบริการวิชาการตามแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้อง
กิจกรรม กับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสูค่ วามเป็นเลิศ (Reprofiling) ซึ่งมี
ประเด็นสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยการบริการวิชาการตามจุดเด่น จุดเน้นของแต่ละคณะ
โดยใช้ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืน
ครั้ง
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผูส้ งู วัย) ตามความต้องการพัฒนา
ความรู้ของชุมชน และหรือตามความถนัดของบุคลากร โดยเก็บ
ค่าใช้จ่าย
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การคานวณเเกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
นับจานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจยั และบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การคานวณ
นับจานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่นที่
ดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การคานวณ
นับจานวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยเก็บค่าใช้จ่าย ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทาง
พระราชดาริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา
เพื่อความยั่งยืน”

หน่วยนับ
คาอธิบาย
การคานวณเเกณฑ์การประเมิน
โครงการ/
โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ การคานวณ
กิจกรรม อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย หรือโครงการบริการวิชาการตามแนวทาง นับจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ หรือตามแนวทาง
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งดาเนินงานในปีงบประมาณ
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ในแต่ละปีงบประมาณ

3.5 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการ
วิชาการ

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การคานวณ
จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการ

3.6 ข่าวสารการดาเนินงานบริการวิชาการของคณะ
ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ช่องทาง

ข่าวสาร/
ข้อมูล

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยัง
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานการ
ให้บริการวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการจัดกิจกรรมบริการ การคานวณ
วิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ไปยังบุคคลภายนอก เพื่อสร้าง นับจานวนการเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานด้านบริการวิชาการของคณะ
การรับรูเ้ กี่ยวกับกิจกรรมและผลงานการให้บริการวิชาการของคณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณ
เกษตรและชีวภาพ
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทีม่ ี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ
กิจกรรม

ร้อยละ

คาอธิบาย
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญอีก
ประการหนึ่งของคณะเกษตรและชีวภาพ จึงมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมเกษตร

การคานวณเเกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
นับจานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การคานวณ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการทาแบบทดสอบความรู้ ซึ่งผูท้ ี่ 1. การวัดความรูค้ วามเข้าใจในแต่ละกิจกรรม
ผ่านเกณฑ์ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
จานวนผู้ผ่านการทดสอบความรู้
X 100
จานวนผู้ทาแบบทดสอบทั้งหมด
2. การรายงานผลร้อยละเฉลี่ย
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีม่ ีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
จานวนกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการวัดความรู้ความ
เข้าใจทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ.

5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

หน่วยนับ
ร้อยละ

คะแนน

ร้อยละ

คาอธิบาย
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good
Goveernance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10
องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ
2. หลักประสิทธิผล
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งหวังฉันทามติ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติทตี่ ้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
นอกจากหน้าที่สอนแล้ว อาจารย์ยังมีหน้าทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ
การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ปญ
ั หา
และพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ และสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ

- 84 -

การคานวณเเกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
จานวนข้อที่ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
จานวนธรรมาภิบาล 10 ข้อ

X 100

เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30

การคานวณ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิปริญญา
เอก

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ

หน่วยนับ
ร้อยละ

ร้อยละ

คาอธิบาย

การคานวณเเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
“คะแนน 5” ผลการคานวณร้อยละ 60 ขึ้นไป
การคานวณ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงที่ต้องการ
บุคลากรที่มคี วามสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพนั ธ
กิจสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจยั เพื่อการ
จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นจึง
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรนั้นๆ
“คะแนน 5” ผลการคานวณร้อยละ 40 ขึ้นไป
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ การคานวณ
ทั้งทั กษะที่เ กี่ ยวข้ องกั บงานประจ า และทั ก ษะอื่ นๆ ที่ส นั บสนุ นการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลการดาเนินงานในภาพรวม
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
จานวนบุคลากรทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
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X 100

X 100

ภาคผนวก
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