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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะ มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อันจะน าไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ  

คณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
  

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ ได้ค านึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2561 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่  
3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณะฯ ได้เป็นอย่างดี ดั้งนั้นคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ภายใต้หลักการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกล
ยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) เพ่ือการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
สะสมให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย และ 3) เพ่ือน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อม
คุณธรรมและจริยธรรม 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร  
กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยโดยบูรณาการความร่วมมือจากศาสตร์ด้านต่างๆ  บนพื้นฐานความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
1.2 พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพ ที่
มุ่งเน้นสังคมเมืองและการเป็นผู้ประกอบการ   
1.3. พัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
1.2 จ านวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย 
1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
1.4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล/ข่าวสารจากคณะเกษตรและชีวภาพ 
1.5 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ 
1. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2. สามารถน าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
 



ข 
 

กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจัย  (Area base) 
2.3 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินงาน 
2.2 จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
2.3  โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2.4  ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง 
“ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

เป้าประสงค์ 
1. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตาม
พ้ืนที่เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(Reprofiling) ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ 
3.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง  (โดยเฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)  อุตสาหกรรมการบริการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร  และผู้สูงวัย) 
3.3  สนับสนุนการน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชด าริ บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา ด้วย “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และชุมชน 
3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 จ านวนกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน หรือกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย  
3.2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 
3.3 จ านวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
โดยเก็บค่าใช้จ่าย 
3.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือ
ความยั่งยืน” 
3.5 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการ 
3.6 ข่าวสารการด าเนินงานบริการวิชาการของคณะที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร 
กลยุทธ์ 
4.1  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยในเรื่องข้าวและสมุนไพร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4.1 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
2. บุคลากรของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ 
5.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5.1 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. 
5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

 
 งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดโครงการ/กิจกรรมของคณะเกษตรและชีภาพ 
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบกลางมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ที่
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

คณะเกษตรและชีวภาพ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ อ่ืน รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้  มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
เพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

5 34,100,300 75,000 - 34,175,300 95.05 



ง 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ อ่ืน รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

1 - 5,000 - 5,000 0.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” 

6 650,000 - 489,000 1,139,000 3.17 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม 
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย 

3 418,500 - - 418,500 1.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การพัฒนาบุคลากร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

5 100,000 118,100 - 218,100 0.61 

รวม 20 35,268,800 198,100 489,000 35,955,900 100.00 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 หมวด 3 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 
13 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้
เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ได้เป็นอย่างด ี
 
1.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามแผน (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกบมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 

มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพ 
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เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริการราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพัน
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนั้น 

มาตรา 14 ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดท าแผนเป็นสี่ปี โดยน า
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน และรายจ่ายและทรัพยากร
ต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 

ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการตามมาตรา16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท าตามกฎหมายว่า ด้วยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

มาตรา 18 เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด
แล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการอย่างอ่ืน ซึ่งมีผลท า
ให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้เฉพาะกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจ าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากด าเนินการต่อไปจะ
เสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ด าเนินการแก้ไขแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ให้สอดคล้องกันด้วย 

 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
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 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(1) แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ให้จัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 

ข้อ 9 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการ
ปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ด าเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้น าข้อระเบียบข้อ 5 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ส านักเลขาธิการคระรัฐมนตรีแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขแผนนิติ
บัญญัติและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการด าเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้ก าหนดไว้ใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้น
จ าเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 18 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

เมื่อมีกรณีตามวรรคสองหรือกรณีที่ส่วนราการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแผนปฏิบัติราชการรีบ
แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนนิติบัญญัติ
ด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันโดยเร็ว 

 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประ

สงคตาม มาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 
(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา

ไทย และภูมิปญญาสากล 
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม ส านึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันต่อทองถิ่น อีกทั้ง

ส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต ดัง
กลาว จะตองใหมีจ านวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสรางความรูความเข้าใจในคุณคา ความส านึก และความภูมิ ใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ของชาติ 

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูน าชุมชน ผูน าศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวม 
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(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 
1.3 วัตถุประสงค์ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
2. เพ่ือการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 
 
1.4 กระบวนการจัดท า 

มีกระบวนการจัดท าและการด าเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (แผนระดับชาติ นโยบายและแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์คณะ) และทบทวนข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์  

2. จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทุกระดับ จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

3. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร
และชีวภาพ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) แผน (ตามล าดับ) 

4. ถ่ายทอด/เผยแพร่แผนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น  

- ติดตามตัวชี้วัดในแผน 
- ติดตามโครงการในแผน 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน  
7. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร

และชีวภาพ (ตามล าดับ) เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผน 
8. น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน  
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คณะเกษตรและชีวภาพ มีกรอบทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์  

2. ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับควบคุมและติดตามผล ท าให้สามารถการตรวจสอบได้ว่า งานได้ด าเนินไป 
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือจะได้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน 

3. ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 

 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
 

 คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า    
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม  และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร  
เป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น  
วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม  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)   
 และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น 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 (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
 ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
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ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2548 
 ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
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 
รถประจ าทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  
รถประจ าทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/เว็บไซต์%20:%20http:/kaset.chandra.ac.th
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ภาพที่ 1 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23) 
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2.3 ท าเนียบผู้บริหาร 
คณะเกษตรและชีวภาพ  มีล าดับการบริหารของผู้บริหารคณะฯ ดังต่อไปนี้   

 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม  มีล าดับของหัวหน้าคณะวิชา  ดังนี้ 
  พ.ศ. 2527 – 2529  นายวสุธาร ศรีนพรัตน์ 
  พ.ศ. 2530 – 2534   นายส ารอง ศุภศิริเมธาการ 
  พ.ศ. 2534 – 2537   นายกมล ยุพกรณ ์
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีล าดับของคณบดี  ดังนี้ 
  พ.ศ. 2538 – 2540   ผศ.วรรณา   กัลยาณะวงศ์ ณ อยุธยา 
  พ.ศ. 2541 – 2544   ผศ.นพพร ชัยช านาญ 
  พ.ศ. 2545 – 2546   นายนิยม บุญพิค า 
  พ.ศ. 2546   ผศ.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ (รักษาการ) 
  พ.ศ. 2546 – 2548   นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ   มีล าดับของคณบดี  ดังนี้ 
  พ.ศ. 2548 – 2552  นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
  พ.ศ. 2552 – 2556  ผศ.สุรพล   พหลภาคย ์
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ 
 
  

งานบริหารคณะ 

รองคณบดี 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ส านักงานคณบดี 

งานคลังและพสัด ุ

งานนโยบาย 
และแผน 

งานบริการการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ 
เกษตรและชีวภาพ 

 

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปรเซสซิงค์ 

ห้องปฏิบัติการ 
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้ านมแพะ 
จันทรเกษม 

งานวิชาการ 

งานบริหารหลักสูตร 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

หลักสตูร
วิทยาศาสตร์เกษตร

และการ
ประกอบการ 
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2.5 คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ  
 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  
   (รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม) 

ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน 
   (นายสันติธรรม โชติประทุม) 

กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   (นายอ านาจ ภักดีโต) 

กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
   (นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร) 

กรรมการ 

5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล) 

กรรมการ 

6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   (นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์) 

กรรมการ 

7. หัวหน้าส านักงานคณบดี 
   (ต าแหน่งว่าง) 

กรรมการและเลขานุการ 

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   (นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   (นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.6 ข้อมูลสารสนเทศ  
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
  คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในปี 
2559  ดังนี้ 
 

ตาราง แสดงหลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพ 
ล าดับที่ 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 
 

จ านวนนักศึกษา 
คณะเกษตรและชีวภาพ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 – 2560 จ านวนรวม 

144 คน 
 

ตาราง แสดงจ านวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

รวม (คน) 
2560 2559 2558 2557 2556 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 23 13 20 7 74 
2. วิทยาศาสตร์เกษตรและการ
ประกอบการ 

15 18 - - - 33 

3. เกษตรศาสตร์ - - 14 19 4 37 
รวม (คน) 26 41 27 39 11 144 

(ข้อมูลจาก website ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 1 มี.ค. 2560) 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร  
คณะเกษตรและชีวภาพ มีอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจ าแนกตามประเภท        

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 
ตาราง จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

รายการ ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์
ประจ า 

ตามสัญญา 

รวม 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 6 1 12 1 20 
ลาศึกษาต่อ - - - - - 
รวม 6 1 12 1 20 

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560) 
 
ตาราง จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการ อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
ปริญญาตรี - - - - - 
ปริญญาโท 4 2 - - 6 
ปริญญาเอก 11 2 1 - 14 

รวม 15 4 1 - 20 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560) 

 
ตาราง จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้ 

 ประเภท 
คุณวุฒิ 

ต่ ากว่า ป.ตรี ตรี โท เอก รวม 
- พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 - - 7 
- ลูกจ้างประจ าตามสัญญา - 5 - - 5 

รวม - 12 - - 12 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560) 
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ตารางรายชื่ออาจารย์คณะเกษตรและชีวภาพ 
ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปี 

ที่เข้ารับราชการ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถานะ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
1 น.สพ.กมลชัย ตรงวานิชนาม 2 พ.ย. 2560 รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

ข้าราชการ 
1 นายโกเมนทร์ บุญเจือ 1 ต.ค. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท ปกติ 
2 น.สพ.สุรพล พหลภาคย์ 31 พ.ค. 2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
3 นางสุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 17 ม.ค. 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท ปกติ 
4 นางสาวสุภาณ ี ด่านวิริยะกุล 20 ม.ค. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
5 น.สพ.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 1 พ.ค. 2534 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
6 นายสันติธรรม โชติประทุม 5 พ.ค. 2547 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
1 นายศิรส ทองเชื้อ 16 ต.ค. 2551 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
2 นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์ 1 เม.ย. 2551 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
3 นายอ านาจ ภักดีโต 1 ต.ค. 2552 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
4 นายชินกร จิรขจรจริตกุล 1 มิ.ย. 2553 อาจารย์ ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 

กลับมาปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 
2560 

5 นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร 7  มิ.ย. 2553 อาจารย์ ปริญญาเอก ลาศึกษาต่อ 
กลับมา
ปฏิบัติงานเม่ือ
วันที่ 10 ต.ค. 
2559  

6 น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล 1 ส.ค. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
กลับมาปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 
2560 

7 นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์ 26 ก.ย. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ 
8 นางสาวจันทรรัตน์      พิญชภณ 

(ชื่อเดิม จันทร์จิรา  พิมพ์พาเรียน) 
4 มิ.ย. 2546 
(ลูกจ้างประจ าฯ) 
16 ต.ค. 2556 
(เป็น พนง.ม.) 

อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

9 นายสุวิจักขณ์  อรุณลักษณ์ 3 พ.ย. 2557 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ  
10 สพ.ญ.นันท์นภัส จิวลวัฒน ์ 23 ม.ค. 2561 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
11 นางสาวจุฬาลักษณ์ ตลับนาค* 1 ก.พ. 2561 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
12 นางสาวหทัยรัตน์ ราชนิยม* 2 มี.ค. 2561 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 
1 นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี 10 มิ.ย. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560) 
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หมายเหตุ * ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
 
ตารางรายชื่อบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

1 นางสาววิลาวัลย ์ โพธิ์ด ากล่ า นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

2 นายอาทิตย์ ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) สถาบันราชภัฏจันทร
เกษม 

3 นางภัททิรา ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 นางสาวศิริญญา 
 

วิบูลย์อรรถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 นายอิทธิรงค์ จงใจ นักวิชาการศึกษา ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

6 นางสาวชลธิชา มรรคผล นักวิชาการพัสดุ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

7 นายสุรพงษ์  จันทรดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 
1 นางสาวณิชนันท์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ 

 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

2 นายธีรพล สืบศรี นักวิชาการเกษตร 
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3 นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

4 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
(ลาศึกษาต่อ 28 ธ.ค. 2559) 

5 นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน นักวิทยาศาสตร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560) 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะเกษตรและชีวภาพ 
  
3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา 
 “ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา” 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน” 
 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ และพระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10 
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย 

  
3.2 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
 

เอกลักษณ์  
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 
 
3.3 ค่านิยมองค์กร (Shared Value) 
 “KASET” 

K = Knowledge มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย 
A = Attitude   มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน 
S = Skill   ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
E = Environment  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
T = Technology  สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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3.4 นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ 
 

นโยบาย  
1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม 

การวิจัย และการบริการวิชาการ 
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร 
6. ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นด้าน

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
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3.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 
วิสัยทัศน์  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 
 
 

 
ประสิทธิผล   
 

 
 
 
คุณภาพ 
 
 

 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
การพัฒนาองค์กร 
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.  การวิจยัและพัฒนาองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

 

3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทอ้งถิน่
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน” 

4. การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย 

5. การส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
การพัฒนาบุคลากร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

บัณฑิตมคุีณภาพ ตาม
หลักสูตร  

เกิดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  

ชุมชน
เข้มแข็ง 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
เกษตร 

การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผน/
เป้าหมายประกันคุณภาพ 

- หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ 
- หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการ  

- งานวจิัยน าไปใช้ประโยชน์ในการสอน พัฒนาชุมชน  
และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
- งานวจิัยได้รับการรับรองคุณภาพ 

- สร้างคุณค่าแก่ชุมชน 
- บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการ 
- ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 
- พัฒนานักศึกษาให้มีทกัษะศตวรรษที ่21 
- พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

- สนับสนุนการวิจยั  
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน ์
 

- ส ารวจความต้องการของชุมชน 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
- บูรณาการกับพันธกจิอื่นๆ  

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ อุปกรณ์ /เครื่องมือวิทยาศาสตร์  พัฒนาระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้ 

สามารถอนุรักษ์สุมนไพรพื้นบา้น
และข้าวพันธุพ์ื้นเมืองจังหวัด
ชัยนาท  

เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน 
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3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มี
คุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

1. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  สร้างสรรค์
งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

2. สามารถน าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” 

1. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง 
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามพ้ืนที่
เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(Reprofiling) ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

2. บุคลากรของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษท่ี 21 
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3.7 ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์คณะเกษตรและชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู ้ มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 
เพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร ให้
ทันสมัยโดยบูรณาการความ
ร่วมมือจากศาสตร์ด้านต่างๆ  
บนพืน้ฐานความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.1 หลักสูตรได้รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม 

หลักสูตร 
 
 

- 
 
 

1.2 พัฒนาการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะวิชาชีพ ที่มุง่เน้น
สังคมเมืองและการเป็น
ผู้ประกอบการ   

1.2 จ านวนรายวชิา/
กิจกรรมที่บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับ
เครือข่าย 

รายวิชา/
กิจกรรม 

 

5 
 
 

 
1.3 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ >80 

1.3. พัฒนาแนวทางการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

1.4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ข้อมูล/ข่าวสารจากคณะ
เกษตรและชีวภาพ 

แห่ง 
 

>5 
 

  1.5 จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร
และคณะ 

ช่องทาง 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม
เข้มแข็ง 

2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร  

2.1 จ านวนงานวิจยัที่
ได้รับทนุสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน 

เร่ือง 
 
 

7 
 
 

2.2 จ านวนผลงานทาง
วิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

เร่ือง 4 

2.2 สร้างความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนา
โจทย์วิจัย  (Area base) 

2.3  โครงการ/งานวิจัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง ใน
พื้นที่เป้าหมาย 

โครงการ/
หัวข้อวิจัย 

1 
 

 2.3 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย
ไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 

2.4  ร้อยละงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า  

ร้อยละ 65 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 

3.1 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้
ที่พัฒนาไดสู้่การปฏบิัต ิ

3.1 จ านวนกิจกรรม
ให้บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและชุมชน หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ด้านวจิัย
และบริการวิชาการ 
นวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัย  

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในท้องถ่ิน หรือชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 
 

3.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น 
และชุมชนเมือง  (โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME)  อุตสาหกรรม
การบริการ  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
และผู้สงูวัย) 

3.3 จ านวนกิจกรรมอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  
โดยเก็บค่าใช้จา่ย 

กิจกรรม 1 

3.3  สนับสนนุการน าความรู้
ไปพฒันาชุมชนตามแนวทาง
พระราชด าริ บนพืน้ฐานการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ด้วย 
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความ
ยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วม
ของท้องถ่ิน และชุมชน 

3.4 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมตามแนวทาง
พระราชด าริ หรือตาม
แนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยัง่ยืน” 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 

3.4 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์งานบริการ
วิชาการ 

3.5 ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริการ
วิชาการ 

ช่องทาง 
 

3 
 

3.6 ข่าวสารการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ
ของคณะที่เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์
 
 
 

ข่าวสาร/
ข้อมูล 

10 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม 
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย 

4.1  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทยในเร่ืองข้าวและสมุนไพร 

4.1 จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย 

กิจกรรม 
 
 
 

2 
 
 
 

  4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 70 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล การพัฒนา
บุคลากร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.1 ส่งเสริมการด าเนนิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
สร้างคุณค่าและประสิทธิภาพ
องค์กร 

5.1 บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลครบถ้วนตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ร้อยละ 100 

5.2 ส่งเสริมและพฒันาการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

5.2 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนน >4.50 

5.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

5.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
 

 

>25 
 

  5.4 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญา
เอก 

ร้อยละ 
 

60 
 

  5.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนนุวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาความรู้/
ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 
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3.8 สรุปงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
หน่วย : บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม คณะเกษตรและชีวภาพ แผ่นดิน รายได้ อื่น รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติและพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตทีส่อดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติที่มีความรู ้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอตุสาหกรรม
อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 

5 34,100,300 75,000 - 34,175,300 95.05 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การ
ผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอตุสาหกรรม
อาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

1 - 5,000 - 5,000 0.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การ
ผลิตครู  การพัฒนาครู และบคุลากรทางการ
ศึกษา ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

6 650,000 - 489,000 1,139,000 3.17 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

3 418,500 - - 418,500 1.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพของ
ระบบบรหิารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล
และการประกันคณุภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และ
การประกันคณุภาพการศึกษา  

5 100,000 118,100 - 218,100 0.61 

รวมท้ังสิ้น 20 35,268,800 198,100 489,000 35,955,900 100.00 
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3.9 โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งของหลักสูตร 

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตร 
2. เพื่อสมัครสมาชิกเครือข่าย/สมาคม

วิชาการด้านการเกษตรและ
วิทยาศาสตร์การอาหาร 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสตูรของคณะ 

- จ านวนครั้งการประชุมของหลักสูตร 
- ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
- จ านวนการเป็นสมาชิกเครือข่าย
สมาคมวิชาการ 
- ความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมลู
ข่าวสารทางวิชาการจากเครือข่าย/
สมาคม 
- จ านวนการจัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสนใจใน
หลักสตูรต่อนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 

4 ครั้ง 
ร้อยละ 80 

 
 

2 หน่วยงาน/สมาคม 
 

ร้อยละ 70 
 
 

3 ครั้ง 
ร้อยละ 70 

 

ต.ค. 2560 – ส.ค. 
2561 

40,000 - ฝ่ายวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

2. โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา การ
ผลิตบัณฑติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

2. เพื่อร่วมการประชุมเครือข่ายคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์และคณะท่ีเกี่ยวข้อง 

 

- จ านวนบัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา 
- ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมการประชุม 
- ผลการประเมินการบริหารงานของ
คณะเพื่อการก ากับตดิตามผลตาม    
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 
 
 

20 คน 
3.51 คะแนน 

 
2 ครั้ง 

4 คะแนน 

ต.ค. 2560 – ส.ค. 
2561 

281,200 - นักวิชาการพัสดุ 
- ประธานหลักสูตร 
- คณบดี 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

3. โครงการจัดหาครภุัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการผลิตบณัฑิต การวิจัย
และบริการวิชาการ 

1. เพื่อจัดหาครภุัณฑด์้านวิทยาศาสตร์ 
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

- ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

3.51 คะแนน 
 

ร้อยละ 80 

ต.ค. 2560 - มี.ค. 
2561 

24,189,000 - นักวิชาการพัสดุ 
- ประธานหลักสูตร 
- คณบดี 

4. โครงการปรับปรุงห้องเรียนและ
ปฏิบัติการคณะเกษตรและชีวภาพ 

1. เพื่อปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรและชีวภาพ 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

- จ านวนงานปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง 
- ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

4 งาน 
 

3.51 คะแนน 

ต.ค. 2560 – มี.ค. 
2561 

9,590,100 - นักวิชาการพัสดุ 
- หัวหน้าพัสดุ 

5. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ของนักศึกษา 

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

- จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

7 กิจกรรม 
 
 

 
3.51 คะแนน 

 
ร้อยละ 80 

ม.ค. – ส.ค. 2561 75,000 - ฝ่ายวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร 
- ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
กิจการนักศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

1. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย ์
 

1. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ
เกษตรและชีวภาพ 
 

- ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตพีิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 10 ต.ค. 2560 – มิ.ย.  
2561 

5,000 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

1. โครงการบริการวิชาการแบบองค์
รวมด้านแพะนม-นมแพะ 

1. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการ
จัดการฟาร์มแพะนม การจัดการ
น้ านมแพะดิบคณุภาพ และการ
จัดการระบบการเลีย้งท่ีเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อมกับเกษตรกรผูเ้ลี้ยงแพะ
นม หรือผูส้นใจที่จะเริ่มเลี้ยง 

2. เพื่อให้การบริการด้านการผลตินม
แพะสเตอริไรส์ พาสเจอไรส์ ไอศกรีม 
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ แก่ เกษตรกร 
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังขาดองค์
ความรู้ และขาดศักยภาพในการ
จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรในการ
แปรรูป และการจดัการสถานท่ีผลติ
ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย 

3. เพื่อจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
ให้กับเกษตรกร นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ และผูส้นใจทั่วไปเพื่อ
เป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจดัการน้ านมแพะดิบ 
เทคโนโลยีการลดกลิ่นในผลิตภณัฑ์
น้ านมแพะ การแปรรูปผลิตภณัฑน์ม
แพะชนิดต่างๆในกลุม่อาหารและ
เครื่องส าอาง ตลอดจนการอบรม
ด้านการจดัการของเสยีในฟาร์มเพือ่
ลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมและเป็นการ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนการให้บริการวิชาการ 
- จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของผู้รบับริการที่น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน ์
- จ านวนรายวิชาที่บูรณาการกับการ
บริการวิชาการ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

140 คน 
10 ครั้ง 

กิจกรรมละ 10 คน 
ร้อยละ 70 

 
1 รายวิชา 

 
ร้อยละ 80 

ม.ค. – ส.ค. 2561 400,000 หลักสตูร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ส่งเสริมการพึ่งตนเองตามศาสตร์
พระราชา 

4. เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านแพะนมและน้ านมแพะใน
รูปแบบครบวงจร โดยอาจจัดเองหรือ
จัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่ร้องขอ 

5. เพื่อให้นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลติและสรา้ง
นวัตกรรมอาหารหมักพื้นบ้านแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

1. เพื่อให้บริการด้านการพัฒนา
นวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับปลาร้า 
อาหารหมักพ้ืนบ้าน ทั้งในเชิงการ
ยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิต 
กระบวนการแปรรูป และการเพิ่ม
มูลค่าผลติภณัฑ์ปลาร้าและอาหาร
หมักพื้นบ้านให้กับผู้ประกอบการใน
พื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป ท้ังในเชิงการ
จัดการอบรม การให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนการลงให้บริการในพื้นที่
เป้าหมาย 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- ถังหมักปลาร้าต้นแบบ 
- จ านวนการให้บริการวิชาการถ่ายทอด
ความรู ้
- ผู้ประกอบการทีส่ามารถน าองค์
ความรู้ไปปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้มี
มาตรฐานและคณุภาพเป็นที่ยอมรบั
มากขึ้น 
 
- ผู้ประกอบการไดร้ับข้อมูลและความ
เข้าใจเชิงคุณภาพและมาตรฐานและ
สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างแท้จริง 
- จ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห ์
- จ านวนรายวิชาที่บูรณาการกับการ
บริการวิชาการ 
- ผลิตภณัฑ์ปลาร้าที่ไดร้ับการพัฒนา 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

1 ถัง 
1 ครั้ง 

 
5 ราย 

 
 
 
 

5 ราย 
 
 

30 ตัวอย่าง 
1 รายวิชา 

 
1 ผลิตภณัฑ ์

10 คน 

ต.ค. 2560 – ส.ค. 
2561 

200,000 หลักสตูร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

3. โครงการบริการวิชาการดา้น
การเกษตร 

1. เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้าน
การเกษตรและเผยแพร่ความรู้ด้าน
การเกษตรสู่ชุมชน 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาด้านการเกษตร 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนรายวิชาที่บูรณาการกับการ
บริการวิชาการ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- คะแนนทดสอบความรู้เพิ่มขึ้นหลัง
การอบรม 
- ร้อยละของผู้รบับริการที่น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน ์

30 คน 
10 คน 

1 รายวิชา 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ 65 

ม.ค. 2561 50,000 หลักสตูร
วิทยาศาสตร์เกษตร
และการ
ประกอบการ 

4. โครงการปลูกรักษาและขยายพนัธุ์
สมุนไพรในต ารับยาของจังหวัดชัยนาท 

1. เพื่อร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการ  อพ.สธ. 

2. เพื่อปลูกรักษาและขยายพันธ์ุ
สมุนไพรตามต ารบัยาหลวงปู่ศูขหรือ
ต ารับยาอื่นของจังหวัดชัยนาท 

 3. เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและการ
ปลูกพืชสมุนไพรของจังหวัดชัยนาท 

 4. เพื่อการด าเนินการธนาคารพืช
พรรณในอนาคต 

- จ านวนพันธุ์สมุนไพรที่ปลูกรักษา 
- จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความรูเ้กี่ยวกับสมุนไพรของชัยนาท 

5 พันธุ์ 
50 คน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

พ.ค. – ส.ค. 2561 150,000 - นักวิชาการเกษตร 
- นักวิชาการศึกษา 
- กรรมการและ
เลขานุการโครงการ  
อพ.สธ.-มจษ 

5. โครงการปลูกรักษาและขยายพนัธุ์
ข้าวท้องถิ่นชัยนาท 

1. เพื่อร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการ  อพ.สธ. 

2. เพื่อปลูกรักษาและขยายพันธ์ุพนัธุ์
ข้าวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาท 

3. เพื่อช่วยพัฒนาข้าวท้องถิ่นชัยนาท
เชิงเศรษฐกิจ 

4. เพื่อการด าเนินการธนาคารพืช
พรรณในอนาคต 

- จ านวนพันธุ์ข้าว 
- ผลผลิตข้าวข้าวต่อไร ่
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- ผู้เข้าร่วมอบรมผา่นการทดสอบหลัง
การอบรม 

2 พันธุ์ 
300 กิโลกรัม 

20 คน 
ร้อยละ 50 

ก.พ. – ส.ค. 2561 250,000 - นักวิชาการเกษตร 
- นักวิชาการศึกษา 
- ผศ.โกเมนทร์  
  บุญเจือ 
- กรรมการและ
เลขานุการโครงการ  
อพ.สธ.-มจษ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

6. โครงการสนับสนุนโครงการพฤกษา
นุรักษ์  มเหสักข์  นวมินทรานสุร   
มเหสักข์-สักสยามมินทร์  สักไว้บน
แผ่นดินไทย 

1. เพื่อร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)   

2. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 และสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์ประธานโครงการ อพ.สธ. 

3. เพื่อปลูกรักษาปลูกมเหสักข์-สกัสยา
มินทร์ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  อ าเภอ
สรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 

4. เพื่อการด าเนินการธนาคารพืช
พรรณในอนาคต 

 

- จ านวนต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์   
- จ านวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม 
- ความรู้สึกในการรักษ์ทรัพยากร 

50 ต้น 
50 คน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 89,000 - นักวิชาการเกษตร 
- นักวิชาการศึกษา 
- นายชวภัทร 
  สุวิริยะไพศาล 
- กรรมการและ
เลขานุการโครงการ  
อพ.สธ.-มจษ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

1. โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา 

1. เพื่อส่งเสรมิการเรียนรูด้้าน
วัฒนธรรมการท านาและการท าขวญั
ข้าวแก่นักศึกษาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ และผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  

3. เพื่อบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือการ
จัดการเรียนการสอน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 
- จ านวนรายวิชาที่บูรณาการกับการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมละ 100 คน 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70 

 
 

1 รายวิชา 
 

ร้อยละ 70 

ธ.ค. 2560 และ 
ส.ค. 2561 

151,600 หลักสตูร
วิทยาศาสตร์เกษตร
และการ
ประกอบการ 
 

2. โครงการการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมข้าว สายน้ า และชีวิต 
 

1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานกระบวนการ
ผลิตและแปรรูปข้าวเป็นอาหาร
เทียบเคียงกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรและ
วิทยาศาสตร์การอาหาร 

2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และวสัดุที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปข้าวเป็น
อาหารที่เกิดจากภูมิปญัญาของคนใน
ยุคอดีต 

3. เพื่อจัดกิจกรรมนิทรรศการประเพณี
ข้าว สายน้ าเพื่อชีวิต เพื่อส่งเสริม
และกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้เรยีนรู้
ศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์การ

- ปรับปรุงลานกิจกรรม 
- วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ข้าวท่ีใช้กันในวิถีชาวบ้าน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

1 งาน 
1 ระบบ 

 
100 คน 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70 

ม.ค. – มิ.ย. 2561 210,000 หลักสตูร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

อาหารในเชิงภูมิปัญญาชาวบ้าน 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้มสี่วนร่วมใน

โครงการ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3. สนับสนุนการอนรุักษ์มรดกไทย
(ถนนวัฒนธรรม) 
 

1. เพื่อจัดกิจกรรมร่วมอนุรักษม์รดก
ไทย ในงานถนนวัฒนธรรม 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มสี่วนร่วมใน
โครงการ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

80 คน 
ร้อยละ 75  
ร้อยละ 70 

เม.ย. 2561 56,900 - คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร(ข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย) 

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
 

- จ านวนบุคลากร (ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย) ที่ได้รับการ
พัฒนา 
- บุคลากรสามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับมาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

20 คน 
 
 

ร้อยละ 80 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 
2561 

100,000 - เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
(ลูกจ้างประจ าตามสัญญาจ้าง) 
 

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
 

- จ านวนบุคลากร (ลูกจา้งประจ าตาม
สัญญา) ที่ได้รับการพัฒนา 
- บุคลากรสามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับมาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

4 คน 
 
 

ร้อยละ 80 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 
2561 

12,000 - เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

3. โครงการบริหารจดัการงานของคณะ
เกษตรและชีวภาพ 
 

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงาน
ของคณะให้เป็นไปตามพันธกิจ 
2. เพื่อร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคลอ้ง
กัน  
3. เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ง 
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน  
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะน ามาซึ่ง
การจัดการความรู้ และรวบรวมองค์
ความรู้จากการปฏิบตัิงาน รวมถึงองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากภายนอก 

- การด าเนินงานของคณะในภาพรวม
บรรลตุามตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม 
- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปมีีความสอดคล้องกัน 
- วิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของคณะ 
- องค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน ที่ได้
จากกระบวนการจัดการความรู ้
- ร้อยละของอาจารย/์บุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
- จ านวนครั้งท่ีจัดการประชุม 
- ผลการประเมินการบริหารงานของ

ร้อยละ 75 
 

25 คน 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 80 

 
1 เรื่อง 

 
ร้อยละ 80 
20 ครั้ง 

4 คะแนน 
 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 
2561 

71,100 - เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
- รองคณบดีฝ่าย
ประกันคณุภาพ 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

คณะเพื่อการก ากับตดิตามผลตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 

4. โครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพื่ออบรมความรู้ศาสตร์พระราชา
ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วมอบรมผา่นการทดสอบหลัง
การอบรม 
 

25 คน 
ร้อยละ 65 

เม.ย. 2561 10,000 - เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

5. โครงการด าเนินงานด้านประกนั
คุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 
 

1. เพื่อน าผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 มา
พิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนางาน
ประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ 
2. เพื่อประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

- ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร 
- ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ระดับคณะ 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม 
- แผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

3.20 คะแนน 
 

4.10 คะแนน 
 

25 คน 
ร้อยละ 90 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 
2561 

25,000 - นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
- ประธานหลักสูตร 
- รองคณบดีฝ่าย
ประกันคณุภาพ 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 แนวคิดการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน เชิงปริมาณ
และคุณภาพ  เสนอให้ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ และผู้บริหาร ทราบเป็นระยะๆ  เพ่ือให้สามารถน าผล
ของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างปีงบประมาณ  
 การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ ติดตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ผู้บริหารทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กันแต่ความหมายของ “การติดตาม” และ“การประเมินผล” 
นั้น มีทั้งความคล้ายคลึงและ ความแตกต่างกัน ดังนี้ 
 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน   ที่ก าหนด
ไว้ เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ แผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 
 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไข
ปัญหาทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของหน่วยงาน 
 2. ท าให้วางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย 
 3. ช่วยให้ด าเนินการตามแผนได้ราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค อย่างได้ผล หรือปรับ
แผนให้เหมาะสมมากขึ้น 
 4. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อะไรประสบผลส าเร็จแล้ว
สิ่งใดยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ   
ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ย่อมท าให้ทราบปัญหา และความต้องการที่
แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/
โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีก
ครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
โดยมุ่งที่จะตอบค าถามหลักว่าในการด าเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่
ก าหนดหรือไม่ได้ผลตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้
งาน/โครงการ ด าเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาการติดตามผล จึงต้อง
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ด าเนินการอยางสม่ าเสมอในหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ทุกระดับ เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไข อ านวยความ
สะดวก ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของคณะที่ก าหนดไว้   
2. เพ่ือควบคุมกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การปรับการด าเนินงานในช่วงเวลา

ที่เหมาะสม 
4. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
4.2 กลไกการติดตามประเมินผล 

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ก าหนดกลไกส าคัญในการติดตามและประเมินผล   โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายและแผน เพ่ือท าหน้าที่เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผน โดยรวมรวมข้อมูลจากส่วนปฏิบัติการที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะ ก าหนดให้มีการรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แล้วเสร็จ  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร ได้แก่ 
คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัย   

ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน / แผนการปฏิบัติงาน 
คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของปีถัดไปจะต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะด้วย 
 
4.3 วิธีการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน, งบอ่ืนๆ) 
- ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเดือน

และทุกไตรมาส (3 เดือน) จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงินรายไตรมาส ( แหล่งข้อมูล : 
ระบบ MIS) 

- รวบรวมข้อมูล สรุปผลและน าเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย 
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามก าหนด 
- กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าเงินไปจัดสรรใน

การด าเนินโครงการอื่น ๆ  ต้องขออนุมัติจากอธิการบดี 
2. การติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ  

- รวบรวมแบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ทุก 3 เดือน 
- น าเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ  ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และ

คณะกรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ 
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- เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องท าการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม  
Output, Outcome ประโยชน์ของแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



- 39 - 
 

ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการนโยบายและแผน 
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ภาคผนวก ข เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
1.1 หลักสูตรไดร้ับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 

หลักสตูร      หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรและชีวภาพ ท่ี
ด าเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

การค านวณ 
นับจ านวนหลักสูตรทีไ่ด้ด าเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 ที่ผ่านการวิพากษ์จากผู้ประกอบการและผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

1.2 จ านวนรายวิชา/กิจกรรมที่บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย 

รายวิชา/
กิจกรรม 

 

     พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและ
สมรรถนะวิชาชีพท่ีมุ่งเน้นสังคมเมอืงและการเป็นผู้ประกอบการ  
โดยจดักิจกรรมที่บูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น  

การค านวณ 
นับจ านวนรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
เครือข่ายหรือท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

1.3 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ      บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ใน
สาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
     การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้  

ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมทบ และบัณฑิตที่
มีงานท าแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษามา
พิจารณา 

การค านวณ 
 

จ านวนบัณฑติที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภาย 
ในระยะเวลา 1 ป ี X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจการมีงานท าทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
“ดีมาก”                 ผลการค านวณร้อยละ 91 – 100 
“ดี”                      ผลการค านวณร้อยละ 71 – 90 
“พอใช้”                 ผลการค านวณร้อยละ 51 – 70 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
“ต้องปรับปรุง”         ผลการค านวณร้อยละ 31 – 50 
“ปรับปรุงเร่งด่วน”     ผลการค านวณต่ ากว่าร้อยละ 30 

1.4 กลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับข้อมลู/ขา่วสารจากคณะ
เกษตรและชีวภาพ 

แห่ง      การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการจัดกิจกรรม ผลงานทางวิชาการ
และอื่นๆ เพื่อประชาสมัพันธ์คณะเกษตรและชีวภาพไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย  
ค านิยาม  กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่     
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีนักศึกษาปัจจุบันของคณะ
เกษตรและชีวภาพเคยเรยีน    
2) โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีความรว่มมือกับคณะ
เกษตรและชีวภาพ  
3) โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มทีด่อ้ยโอกาสทาง
การศึกษา 

2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ใช้บัณฑิต  และผู้ประกอบการดา้นการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารหรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง  

การค านวณ 
นับจ านวนการเผยแพร่กิจกรรมหรอืข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 

1.5 จ านวนช่องทางการประชาสมัพันธ์หลักสูตรและ
คณะ 

ช่องทาง      ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารไปยัง
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของ
หลักสตูรที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 

การค านวณ 
นับจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
2.1 จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน 

เรื่อง      คณะเกษตรและชีวภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้
ใหม่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยการท างานวิจัยในพ้ืนท่ี
ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่าน
กระบวนการศึกษา ค้นควา้หรือทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็น
ระบบ 

การค านวณ 
นับจ านวนงานวิจัยท่ีด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ  ตามรอบแผนกล
ยุทธ์ ปี 2561 – 2565  
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

2.2 จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

เรื่อง      ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
     ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ หนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

การค านวณ 
นับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

2.3  โครงการ/งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ในพื้นที่
เป้าหมาย 

โครงการ/
หัวข้อวิจัย 

     โครงการวิจัยหรืองานวิจัยท่ีพฒันาหัวข้อวิจัยจากความต้องการของ
ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ชุมชนเขตจตุจักร 
เขตลาดพร้าว เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนม แพะนม
หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร) 

การค านวณ 
นับจ านวนโครงการวจิัยหรืองานวจิัยที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

2.4  ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ    งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือ บูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัยต่อยอด การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

การค านวณ 
 

จ านวนงานหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ที่ปฏบิัติงานจริงในปีงบประมาณ 
      การนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง นับระยะเวลาการท างานส าหรบั
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ ดังนี ้
      9 – 12 เดือน                       คิดเป็น 1 คน 
      6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น 0.5 คน 
      น้อยกว่า  6 เดือน                 ไม่น ามานับ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ดีมาก”                 ผลการค านวณร้อยละ 91 – 100 
“ดี”                      ผลการค านวณร้อยละ 71 – 90 
“พอใช้”                 ผลการค านวณร้อยละ 51 – 70 
“ต้องปรับปรุง”         ผลการค านวณร้อยละ 31 – 50 
“ปรับปรุงเร่งด่วน”     ผลการค านวณต่ ากว่าร้อยละ 30  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
3.1 จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้ด้านวจิัยและบริการวิชาการ นวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย  

กิจกรรม 
 

       การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของคณะ
เกษตรและชีวภาพ จึงมีการน าองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบตัิใน
ชุมชน  บนฐานความสอดคล้องเชือ่มโยงกับความต้องการของชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมาย (พ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท และศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม-ชัยนาท) 

การค านวณ 
นับจ านวนกิจกรรมการให้บริการวชิาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ด้านวิจยัและบริการวิชาการ 
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท  ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

3.2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

         การบริการวิชาการตามแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมสูค่วามเป็นเลิศ (Reprofiling) ซึ่งมี
ประเด็นส าคญัในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยการบริการวิชาการตามจุดเด่น จุดเน้นของแตล่ะคณะ
โดยใช้ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสดุ และต้องด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืน 

การค านวณ 
นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่นที่
ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

3.3 จ านวนกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
โดยเก็บคา่ใช้จ่าย 

ครั้ง      จัดอบรมหลักสตูรระยะสั้น (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME)  อุตสาหกรรมการบริการ  การพัฒนาผลิตภณัฑ์และมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร  และผูส้งูวัย) ตามความต้องการพัฒนา
ความรู้ของชุมชน และหรือตามความถนัดของบุคลากร โดยเก็บ
ค่าใช้จ่าย  

การค านวณ 
นับจ านวนกิจกรรมอบรมหลักสตูรระยะสั้น โดยเก็บค่าใช้จ่าย ในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
3.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทาง
พระราชด าริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา
เพื่อความยั่งยืน” 

โครงการ/
กิจกรรม 

     โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ 
อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย หรือโครงการบริการวิชาการตามแนวทาง 
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งด าเนินงานในปีงบประมาณ 

การค านวณ 
นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตามแนวทาง 
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ในแต่ละปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

3.5 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการบริการ
วิชาการ 

ช่องทาง 
 

     ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารไปยัง
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานการ
ให้บริการวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ 

การค านวณ 
จ านวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการบริการวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

3.6 ข่าวสารการด าเนินงานบริการวิชาการของคณะ
ที่เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

ข่าวสาร/
ข้อมูล 

     การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการจดักิจกรรมบริการ
วิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ไปยังบุคคลภายนอก เพื่อสรา้ง
การรับรูเ้กี่ยวกับกิจกรรมและผลงานการให้บริการวิชาการของคณะ
เกษตรและชีวภาพ 

การค านวณ 
นับจ านวนการเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการของคณะ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
4.1 จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

กิจกรรม      การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญอีก
ประการหนึ่งของคณะเกษตรและชีวภาพ  จึงมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปญัญาและวฒันธรรมเกษตร 

การค านวณ 
นับจ านวนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษศ์ิลปะและวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
 

ร้อยละ      เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการท าแบบทดสอบความรู้ ซึ่งผูท้ี่
ผ่านเกณฑ์ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
   

การค านวณ 
1. การวัดความรูค้วามเข้าใจในแตล่ะกิจกรรม 
 

จ านวนผู้ผ่านการทดสอบความรู ้
X 100 

จ านวนผู้ท าแบบทดสอบทั้งหมด 
      
2. การรายงานผลร้อยละเฉลี่ย 
  

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ทุกกิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่มีการวัดความรู้ความ
เข้าใจท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
“ดีมาก”                 ผลการค านวณร้อยละ 91 – 100 
“ดี”                      ผลการค านวณร้อยละ 71 – 90 
“พอใช้”                 ผลการค านวณร้อยละ 51 – 70 
“ต้องปรับปรุง”         ผลการค านวณร้อยละ 31 – 50 
“ปรับปรุงเร่งด่วน”     ผลการค านวณต่ ากว่าร้อยละ 30  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
5.1 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลครบถ้วนตาม
เกณฑต์ัวบ่งช้ี สกอ. 
 

ร้อยละ      หลักธรรมาภิบาลของการบรหิารบ้านเมืองที่ดี (Good 
Goveernance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 
องค์ประกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิภาพ  
2. หลักประสิทธิผล  
3. หลักการตอบสนอง 
4. หลักภาระรบัผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค 
10. หลักมุ่งหวังฉันทามต ิ

การค านวณ 
จ านวนข้อที่ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

X 100 
จ านวนธรรมาภิบาล 10 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
“ดีมาก”                 ผลการค านวณร้อยละ 91 – 100 
“ดี”                      ผลการค านวณร้อยละ 71 – 90 
“พอใช้”                 ผลการค านวณร้อยละ 51 – 70 
“ต้องปรับปรุง”        ผลการค านวณร้อยละ 31 – 50 
“ปรับปรุงเร่งด่วน”    ผลการค านวณต่ ากว่าร้อยละ 30 
 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา คะแนน      การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติทีต่้องด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกีย่วข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาทุกปี เพื่อน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงคณุภาพอย่างสม่ าเสมอ   

การค านวณ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ     นอกจากหน้าท่ีสอนแล้ว อาจารย์ยังมีหน้าทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ
การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตรส์าขาวิชา 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ปญัหา
และพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ และสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ 

การค านวณ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณ/เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 
“คะแนน 5”     ผลการค านวณรอ้ยละ 60 ข้ึนไป 

5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คีุณวุฒิปรญิญา
เอก 

ร้อยละ     การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงที่ต้องการ
บุคลากรที่มคีวามสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพนัธ
กิจส าคัญของสถาบันอดุมศึกษาในการผลิตบณัฑิต ศึกษาวิจยัเพื่อการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นจึง
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคณุวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสตูรที่เปดิสอนในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจดุเน้นของ
หลักสตูรนั้นๆ 

การค านวณ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“คะแนน 5”     ผลการค านวณรอ้ยละ 40 ข้ึนไป 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ      บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานประจ า และทักษะอื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานในภาพรวม 

การค านวณ 
 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 
X 100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ดีมาก”                 ผลการค านวณร้อยละ 91 – 100 
“ดี”                      ผลการค านวณร้อยละ 71 – 90 
“พอใช้”                 ผลการค านวณร้อยละ 51 – 70 
“ต้องปรับปรุง”         ผลการค านวณร้อยละ 31 – 50 
“ปรับปรุงเร่งด่วน”     ผลการค านวณต่ ากว่าร้อยละ 30 
 

 
 

 


