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ค ำน ำ 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีของคณะฯ ซึ่งจัดท า
ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 ได้แก่ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บนพ้ืนฐานผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
คณะเกษตรและชีวภาพตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 
2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่  
3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ือให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น และเน้นการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับผ่านการทบทวนและน าเสนอองคมนตรี (วันที่ 11 ตุลาคม 2561) และ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 -2570 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2563 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

การด าเนินงานครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
     การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแนวทางเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่จะประสบความส าเร็จ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) แผนระดับที่ 3 ได้แก่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการด าเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 2) เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช้ทรัพยากรของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ และ 
21 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     เป้าประสงค์ 

1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วย
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร 

     ตัวชี้วัด 
1. โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 
6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” 
7. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
9. จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ 
10. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
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11. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
12. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การน าองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชด าริบนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” 
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย  (Area base) 
จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

     แนวทาง/มาตรการ 
1.1.1 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
1.1.2 จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
1.2.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
1.2.2 น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม หรือการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
1.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน  บนฐานความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทร
เกษม-ชัยนาท 
1.3.3 ด าเนินงานบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย 
1.3.4 บริการวิชาการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” 
1.4.1 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับท้องถิ่น ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น จังหวัด
ชัยนาท ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว  เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับแพะนมหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5.1 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น 
1.6.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้าวและสมุนไพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
2. อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

     ตัวชี้วัด 
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13. จ านวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม 
14. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก 
15. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
17. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

     กลยุทธ์ 
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ  บูรณาการความร่วมมือศาสตร์
ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

     แนวทาง/มาตรการ 
2.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.1.2 บูรณาการความร่วมมือของศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร   
2.2.1 ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการกับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.2.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และท้องถิ่น 
2.3.1 พัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
2.3.2 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     เป้าประสงค์ 

1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อม
รับศตวรรษที่ 21 

     ตัวชี้วัด 
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ 
19. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



ง 
 

21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 
     กลยุทธ์ 

3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 
3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ 
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

     แนวทาง/มาตรการ 
3.1.1 ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2.1 พัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 
3.3.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
3.3.2 เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะและแนะน าหลัก สูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ ให้มากข้ึน 
3.3.3 บริการวิชาการเน้นพื้นที่จังหวัดชัยนาท และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรและชีวภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
3.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งและการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและควำมเป็นมำ  

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 หมวด 3 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 161 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 าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ มีความส าคัญต่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การ
พัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะจึงต้องมีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายมีทิศทางการ
ด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้นโยบายคณะที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงสู่วิสัยทัศน์ 
“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน” 
 ในปี 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  และได้รับ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้จัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะให้มีรอบระยะเวลาที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย ในปี 2561 จึงได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น เพ่ือการพัฒนา
คณะเกษตรและชีวภาพให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2561 - 2565 นั้น ได้พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาตามแผน
ต่างๆ ทั้งระดับชาติ และระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  

ในปี 2562 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเกษตร
และชีวภาพ พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ือให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และเน้นการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ฉบับผ่านการทบทวนและน าเสนอองคมนตรี (วันที่ 11 ตุลาคม 2561) 

 
 
 
 
 
 
 

1 พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. 2546. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที ่100 ก.  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการด าเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 2. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช้ทรัพยากรของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 
 
1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) อย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่การก าหนดทิศทางของแผน การวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและผลการประเมินที่ผ่านมา เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวมีข้อมูลที่สมบูรณ์และ
เหมาะสมกับบริบทและการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ กระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ 

รวบรวมผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา
และข้อมลูที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  

 
จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ  

พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 1) 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประจ าคณะ 

เพื่อพิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนกลยุทธ ์
คณะเกษตรและชีวภาพ  

พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับร่าง 2) 
 

A 

ปรับแก ้

เห็นชอบ 
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ภำพที่ 1 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565  
     (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
จากแผนภาพกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรและชีวภาพ (คณะกรรมการนโยบายและแผน

คณะเกษตรและชีวภาพ) 
2. รวบรวมผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ

จัดท าเอกสารการประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  
3. ป ระชุ ม ท บ ท วน แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ค ณ ะ เก ษ ต รแ ล ะชี ว ภ าพ  พ .ศ . 2 5 61  – 25 65  โด ย

คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะเกษตรและชีวภาพ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทั ศน์ พันธกิจ และ
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 

A 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 

เพื่อพิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนกลยุทธ ์
คณะเกษตรและชีวภาพ  

พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับร่าง 3) 
 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนกลยุทธ ์
คณะเกษตรและชีวภาพ  

พ.ศ. 2561 – 2565  
 

เห็นชอบ 

จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ  
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับสมบูรณ์) 

เผยแพร่แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ  
พ.ศ. 2561 – 2565 

เห็นชอบ 

ปรับแก ้

ปรับแก ้
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4. จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 1) 
5. เสนอแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/

คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
6. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะ และจัดท า

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 2) 
7. เสนอแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เพ่ือพิจารณา 
8. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผนเสนอแนะ และ

จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 3) 
9. เสนอแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือพิจารณา 
10.  ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ และจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ

เกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับสมบูรณ์ 
11.  เผยแพร่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วให้ทุกหน่วยงานภายใน

คณะน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 1. คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ระดับชาติ รวมถึงสอดคล้องกับประเด็นการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. คณะมีแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. สามารถประเมินผล ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงานและสามารถน าผลการประเมิน ตรวจสอบ และติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
ทบทวน แก้ไข และพัฒนาแผนกลยุทธ์ฉบับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. คณะมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการตาม พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 5.  คณะมีการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด
พ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป 
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1.5 ตำรำงสรุปที่มำและควำมสอดคล้องในกำรก ำหนดกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
 

ประเด็นกำร
ปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ที่มำและควำมสอดคล้อง 

ระยะเวลำแผน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2562) พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2563) ระบุปีท่ีด าเนินการปรับปรุงแผน 
ปรัชญำ “ความรู้คู่คณุธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
“ความรู้คู่คณุธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

คงเดิม 
 

วิสัยทัศน ์ “เป็นสถาบันที่ผลิตบณัฑิตทีม่ีอัตลกัษณ์ มีคุณภาพ เป็น
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

“เป็นสถาบันที่ผลิตบณัฑิตทีม่ีอัตลกัษณ์ มีคุณภาพ เป็น
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

คงเดิม 

พันธกิจ 1. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้คู่คณุธรรม มีสรรถนะด้าน
การเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

1. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้คู่คณุธรรม มีสรรถนะด้าน
การเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

 2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภมูปิัญญา นวัตกรรม  การ
บริการวิชาการ อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภมูปิัญญา นวัตกรรม การ
บริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมราโชบาย 
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสูก่ารพัฒนาท้องถิ่น 

ปรับปรุงพันธกิจให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 นโยบาย
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปื (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับ
ผ่านการทบทวนและน าเสนอองคมนตรี เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2561 และยุทธศาสตร์คณะ 

 3. บริหารจัดการองค์กรโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล พร้อม
รองรับบริบทการเปลีย่นแปลง เพือ่ให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. บริหารจัดการองค์กรโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล พร้อม
รองรับบริบทการเปลีย่นแปลง เพือ่ให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 

คงเดิม 

ค่ำนิยม เกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงค่านิยมให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปื (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับผ่าน
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ประเด็นกำร
ปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ที่มำและควำมสอดคล้อง 

การทบทวนและน าเสนอองคมนตรี เมื่อวันท่ี 11 
ตุลาคม 2561 และยุทธศาสตร์คณะ 

นโยบำย 1. ส่งเสรมิสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูด้้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ 

1. ส่งเสรมิสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูด้้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่น 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปื (พ.ศ. 2560-
2579) ฉบับผ่านการทบทวนและน าเสนอองคมนตรี 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2561  

 2. ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอน ร่วมสรา้งนวัตกรรม 
และส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 3. ส่งเสรมิความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การวิจัย การเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ 

3. ส่งเสรมิความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การวิจัย การเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ 

คงเดิม 

 4. ส่งเสรมิ อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมการเกษตร 4. ส่งเสรมิ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร คงเดิม 
 5. ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น และสนับสนุนการจดัการเรียน

การสอนด้านเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
ตัดออก เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับนโยบายในข้อท่ี 1-3 

เอกลักษณ ์ “ผลิตบณัฑตินักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” “ผลิตบณัฑตินักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” คงเดิม 
อัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะ
พหุภาษา” 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะ
พหุภาษา” 

คงเดิม 

ยุทธศำสตร์/ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

คงเดิม 

เป้ำประสงค์ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ที่ 1 
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย 

และนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง 

เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ที่ 1 
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย 

และนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง 

คงเดิม 
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ประเด็นกำร
ปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ที่มำและควำมสอดคล้อง 

2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง 
หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้าน
การเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

4. ส่งเสรมิ อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรูด้้านภูมปิัญญาและวัฒนธรรมเกษตร 

เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ที่ 2 
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม 

และมสีมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร 

2. อาจารย์ผูส้อนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกบัการพัฒนาประเทศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและ

ชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับ
ศตวรรษที่ 21 

2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง 
หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้าน
การเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

4. ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรูด้้านภูมปิัญญาและวัฒนธรรมเกษตร 

เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ที่ 2 
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม 

และมสีมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร 

2. อาจารย์ผูส้อนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกบัการพัฒนาประเทศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและ

ชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับ
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 1. โครงการ/งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
หรือชุมชนเมือง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร ่
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่น าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชยต์่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

1. โครงการ/งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
หรือชุมชนเมือง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร ่
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่น าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

ปรับแก้ตัวช้ีวัดที่ 12 เป็น “มีแหลง่เรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น” 
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 
ปื (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับผ่านการทบทวนและ
น าเสนอองคมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 
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ประเด็นกำร
ปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ที่มำและควำมสอดคล้อง 

4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน  

5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 

7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม ท่ีร่วมมือด าเนินโครงการพฒันาท้องถิ่น 

9. จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของ
คณะ 

10. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน 

11. จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

12. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 

13. จ านวนหลักสูตรได้รับการปรบัปรุงหรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 

14. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรยีนการสอน
กับเครือข่ายภายนอก 

15. ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน  

5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 

7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม ท่ีร่วมมือด าเนินโครงการพฒันาท้องถิ่น 

9. จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของ
คณะ 

10. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน 

11. จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

12. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

13. จ านวนหลักสูตรได้รับการปรบัปรุงหรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 

14. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรยีนการสอน
กับเครือข่ายภายนอก 

15. ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป ี

16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ประเด็นกำร
ปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ที่มำและควำมสอดคล้อง 

17. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

18. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่
มีต่อคณะเกษตรและชีวภาพ 

19. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 
 
20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการ

วิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

17. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่มตี่อการ
บริหารงานของคณะ 

19. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 
 
20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการ

วิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

กลยุทธ ์ 1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมดา้น
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

1.2 ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจยั การน าองค์ความรู้
จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่พัฒนาท้องถิ่นแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทางพระราชด ารบินพ้ืนฐาน 
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 

1.4  ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการ
วิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย  (Area base) จากความ
ร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจยัและการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

1.6  ส่งเสริมการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมดา้น
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

1.2 ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจยั การน าองค์ความรู้
จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่พัฒนาท้องถิ่นแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทางพระราชด ารบินพ้ืนฐาน 
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 

1.4  ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและ
การวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจยั  (Area base) จาก
ความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจยัและการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

1.6  ส่งเสริมการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

คงเดิม 
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ประเด็นกำร
ปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ที่มำและควำมสอดคล้อง 

2.1 ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่
จากการ  บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจดัการเรยีนการสอน
กระบวนการเรียนรู้กับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสรา้งจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.3 ปรับปรุงการผลิตบณัฑิตตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 
และคณุลักษณะ 4 ประการ 

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
สร้างคณุค่าและประสิทธิภาพองคก์ร 

3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่
สาธารณะ 

3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

2.1 ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่
จากการ  บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจดัการเรยีนการสอน
กระบวนการเรียนรู้กับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสรา้งจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.3 ปรับปรุงการผลิตบณัฑิตตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 
และคณุลักษณะ 4 ประการ 

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
สร้างคณุค่าและประสิทธิภาพองคก์ร 

3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่
สาธารณะ 

3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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ตำรำงสรุปกำรทบทวนค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัด (เดิม) ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ผลกำรทบทวนตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด เหตุผลประกอบ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือ
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า  

35 35 40 3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชน หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

35 35 35 - เนื่องจากนโยบายการก าหนดพืน้ท่ี
บริการวิชาการและวิจยั  
- ข้อจ ากัดการนับจ านวนการวิจยั  
- การเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ท าใหก้ารขอ
งบประมาณวิจัยที่น าไปใช้เชิงพาณิชย์
ล่าช้า 

7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการ 
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

2 2 2 7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการ 
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

1 1 1 เนื่องจากการบริการวิชาการเน้นพืน้ท่ี
เป้าหมายที่แต่ละคณะรับผิดชอบ 

9. จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณะ 

30 40 40 9. จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณะ 

30 30 30 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 

12. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 

75 80 80 12. มแีหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 1 1 ปรับแก้ตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
ที่มีต่อการบรหิารงานของคณะ 

90 90 95 18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียที่มตี่อการบริหารงานของคณะ 

>85 >85 >85 ปรับแก้ไขค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย 
การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ท่ี
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

15 20 20 20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย 
การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) 
ที่เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

30 35 35 เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกคณะเกษตรและ
ชีวภาพ เพื่อดูแลงานประชาสัมพนัธ์ของ
คณะโดยตรง 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 
2.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า    
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  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 คณะวิชำเกษตรและอุตสำหกรรม 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 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
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เกษตรและชีวภำพ 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  
 ในปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ในปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท แต่ต้องของดเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจ านวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ
คณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบล่าสุด) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 
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2.2 ท ำเนียบผู้บริหำร 

คณะเกษตรและชีวภาพ  มีล าดับการบริหารของผู้บริหารคณะฯ ดังต่อไปนี้   
 คณะวิชำเกษตรและอุตสำหกรรม  มีล ำดับของหัวหน้ำคณะวิชำ  ดังนี้ 
  พ.ศ. 2527 – 2529  นายวสุธาร ศรีนพรัตน์ 
  พ.ศ. 2530 – 2534   นายส ารอง ศุภศิริเมธาการ 
  พ.ศ. 2534 – 2537   นายกมล ยุพกรณ ์
 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มีล ำดับของคณบดี  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 
 คณะเกษตรและชีวภำพ   มีล ำดับของคณบดี  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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2.3 สถำนที่ตั้งหน่วยงำน  

ที่ตั้งและข้อมูลกำรติดต่อ 
คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  0-2512-5192  
 
กำรคมนำคม  
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ 
รถประจ าทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  
รถประจ าทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 2 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/เว็บไซต์%20:%20http:/kaset.chandra.ac.th
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2.4 โครงสร้ำงองค์กรคณะเกษตรและชีวภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ

งำนบริหำรคณะ 

รองคณบดี 

คณบดี 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 

ส ำนักงำนคณบดี 

งานนโยบาย 
และแผน และการ
ประกันคณุาภพ

การศึกษา 

งานบริการการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
เกษตรและชีวภำพ 

 

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปรเซสซิงค์ 

ห้องปฏิบัติการ 
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้ านมแพะ 
จันทรเกษม 

งำนวิชำกำร 

งำนบริหำรหลักสูตร 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

หลักสตูร
วิทยาศาสตร์เกษตร

และการ
ประกอบการ 

คณะกรรมกำรบริหำร
คณะฯ 
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2.5 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคณะเกษตรและชีวภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4 โครงสร้างการบริหารงานคณะเกษตรและชีวภาพ 

รองคณบดี 

คณบดี 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

ประธำนหลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ 

งำนบริหำรคณะ งำนบริหำรหลักสูตร ศูนย์บริกำรวิชำกำรฯ
เกษตรแ 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริการการศึกษา 
- งานนโยบายและแผน 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์
เกษตรและการประกอบการ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปร
เซสซิงค์ 
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน
เกษตรและชีวภาพ 
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
น้ านมแพะ 
- ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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2.6 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ และคณะกรรมกำรบริหำรคณะเกษตรและชีวภำพ  
     2.6.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเกษตรและชีวภำพ 

1. รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม ประธานกรรมการ 
2. นายสันติธรรม โชติประทุม รองประธานกรรมการ 
3. นางดรุณี  เอ็ดเวิร์ดส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์พัฒนา  สุขประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. รองศาสตราจารย์ปภพ  สินชยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี  กิตติพงศ์ไพศาล กรรมการ 
7. นายสมเกียรติ  ศีลสุทธิ์ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี  ด่านวิริยะกุล กรรมการ 
9. นายศิรส  ทองเชื้อ กรรมการ 
10. นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์  เลขานุการ (รักษาการ) 

 
     2.6.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะเกษตรและชีวภำพ 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  
    (รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม) 

ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน 
    (นายสันติธรรม โชติประทุม) 

กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    (นายอ านาจ ภักดีโต) 

กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
    (นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร) 

กรรมการ 

5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส านักงานคณบดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (นางสาวธัชชดา  อารยกาญจน์) 

กรรมการ 

6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    (นางสาวกัลยกร  วงศ์รักษ์) 

กรรมการ 

7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล) 

กรรมการ 

8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
    (นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์) 

กรรมการ 

9. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ  
    ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท  (นายชวภัทร  สุวิริยะไพศาล) 

กรรมการ 

10. หัวหน้าส านักงานคณบดี 
    (นางสาวธัชชดา  อารยกาญจน์) 

กรรมการและเลขานุการ 
(รักษาการ) 

11. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   (นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 3 
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
 
3.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
 

 1) ยุทธศำสตร์ชำติ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (หลัก) 
  (1) เป้ำหมำย  
 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 4.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
 4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
 4.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 4.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 4.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 
 4.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
การวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
 4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 
  4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่
เหมาะสม ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ  
 4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  4.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
  4.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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  4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  4.7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
  4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
  4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา   

  (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด าเนินการตามพันธกิจที่กฎหมายก าหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าของสังคม และ
ประเทศชาติ  

 
2) ยุทธศำสตร์ชำติ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (รอง) 

  (1) เป้ำหมำย  
 2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 
 

  (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
 4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 

   4.1.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

   4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

  (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัด
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กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุ ก
ระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด าเนินการตามพันธกิจ ที่กฎหมายก าหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าของสังคม และ
ประเทศชาติ  
 

3) ยุทธศำสตร์ชำติ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (รอง) 
  (1) เป้ำหมำย  

 

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
 4 .1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

4.1.2 เกษตรปลอดภัย  
สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของ

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตท าการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส าหรับการ
ตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4.1.3 เกษตรชีวภาพ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและ
ฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ
ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริม
สุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง
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ส่งเสริมให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.4 เกษตรแปรรูป 
ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม

จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายด้วยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพ่ือป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด
ให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

  (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ปัจจุบันสินค้าเกษตร มีการแข่งขันในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยการผลิตหลักที่

เป็นต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นแก่เกษตรกร คือ มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีจ านวนมากในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งปุ๋ยและ
สารเคมีเป็นสินค้าน าเข้าที่มีแนวโน้มราคาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นแนวโน้มของต้นทุนการผลิตข้าวจึงเพ่ิมขึ้นด้วย 
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นวิธีการที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการ
ใช้เคมีในการปลูก นอกจากจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศที่สูญเสียไปกับการน าเข้าสารเคมี
ทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพ้ืนที่ให้สูงขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านราคา
ในตลาดข้าวโลก รวมไปถึงสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงขึ้นทั้งแก่เกษตรกรและผู้บริโภคเอง คณะเกษตรและ
ชีวภาพ เห็นความส าคัญในประเด็นนี้จึงได้จัดโครงการให้เกิดการเกษตรสร้างมูลค่า ตั้งแต่การปลูก การดูและ
บริหารจัดการ และการแปรรูปสินค้าเกษตร ในพ้ืนที่เป้าหมายที่คณะรับผิดชอบ 

 
4) ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (รอง) 

  (1) เป้ำหมำย  
2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
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4.5.1 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

  (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินงานตามภาพกิจตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าหนดทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ตามความเหมาะสมของบริบทด้วยความมุ่งม่ันเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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3.2 แผนระดับท่ี 2 

 3.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
(1) ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (หลัก) 

  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะ            

ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญา 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 

ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มี
การสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น 

ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ               
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
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(2) ประเด็นที่ 3 กำรเกษตร (รอง) 
(2.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท :  

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

- อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร  (เฉลี่ยร้อยละ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

   คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาท้องถิ่นตาม
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยก าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว และพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนที่ดีเพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิด
กระบวนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มขน และพ่ึงตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ า เกิด
การบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการด าเนินงานช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัยของอาจารย์ที่
ท างานกับท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
 

(3) ประเด็นที่ 20 กำรบริกำรประชำชน และประสิทธิภำพภำครัฐ (รอง) 
(3.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   คณะเกษตรและชีวภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการ
ประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการด้านต่างๆ รวมถึงการประชุมบุคลากรประจ าภาค
การศึกษา เพ่ือการก าหนดแนวทางในการบริหารงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย การ
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและติดตามการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการท างานเพ่ือประชาชน 
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3.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
  เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 
  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุค
ใหม ่
  เป้าหมายกิจกรรม 

1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้  
2) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
3) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครู

ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน 

4) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

  ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  เป้าหมายกิจกรรม ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัย
ให้แก่องค์กรภาคเอกชน 
  เป้าหมายกิจกรรม การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัย 
นวัตกรรม 
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3.2.3  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม              

มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทกัษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) เป้ำหมำยรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ (หลัก)  
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
(3.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
(3.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต

สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
 (3.5) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 (3.6) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  
 3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

4) ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม (รอง)  
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี

ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ

การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
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 3.2.4  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) วัตถุประสงค์  
    3.4.1 เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           

ทรงเป็นประมุข 
3.4.2 เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
 4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วน
ร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

5) ตัวชี้วัด  
(1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
 6) กลยุทธ์  
 (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและ
นอกระบบสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
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3.3 แผนระดับท่ี 3 
 

 3.3.1 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 – 2579) 
 เป้ำหมำย 
 1. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥  3Rs ได้ แก่  ก าร อ่ านออก  (Reading) การเขี ยน ได้  (Writing) และการคิ ด เลข เป็ น 
(Arithmetics) 

✥  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
 2. เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตวัชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน
อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  
เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท                         
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
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การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด 
ยุทธศำสตร์ที ่1 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบ
การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ     
เป็นต้น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ               

เป็นเลิศเฉพาะด้าน   
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม              

ทางเศรษฐกิจ   
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง

ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท า
แผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

มีเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและคุณลักษณะ               

ที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21   
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3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน   

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่   

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล   
3.7 คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มี
เป้าหมาย ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย                
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน                 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล    
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา               

ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา               
ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น  โครงการจัดท าฐานข้อมูล
รายบุคคล   ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                      
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม                 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต      
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการ
ส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย  โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน                

และสามารถตรวจสอบได้   
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา   
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ                    

ของประชาชนและพ้ืนที่   
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ   
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองน าร่องระบบ
การจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 

 

 3.3.2 แผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้าง
นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว  
2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้                 

ส่วนเสียทุกภาคการผลิต  
3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)  
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ                      

ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 
 

ยุทธศำสตร์หลัก 6 ประกำร  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะ

ความคิดและการรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  
เป้ำหมำย  
1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา  
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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1.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างานและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
(Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank)  

1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพ่ือให้สามารถแข่งขัน
ได้ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา ค่าเป้าหมาย 60 : 40  
KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจ านวนประชากร ช่วงอายุ 18 – 22 ปี                

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 
KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) ค่าเป้าหมาย C1+ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ            

ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้ำหมำย  
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3R8C)  
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking 

ค่าเป้าหมาย 21st Century 
KPI 5 : Innovative Universities ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด

ความสามารถ ในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาเศรษฐกจิทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  
เป้ำหมำย  
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย  และการบริการ                 

ที่มีต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center)  
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรม                   

ที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จ านวนอาจารย์, จ านวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation)  
3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่น าไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และชี้น าสังคม 

(จ านวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม)  
3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก  (University 4.0, World 

Class/Global University Ranking) 
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ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 6 : จ านวนนักวิจัยต่อประชากร ค่าเป้าหมาย 60 คน 
KPI 7 : รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ค่า

เป้าหมาย 50 ล้านบาทต่อปี 
KPI 8 : World Class Ranking at 200 ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่าน

ความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น  
ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้ำหมำย  
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement)  
4.2 ส่งเสริมการน าความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator 

และ Accelerator)  
4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือ

กับเอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University)  
4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 9 : จ านวน Technology-based startups ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 
KPI 10 : น าองคค์วามรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ค่าเป้าหมาย ไม่น้อย

กว่า 800 แห่ง 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ                

มีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน  
ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้ำหมำย  
5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา  

(HE Restructure, Governance Roles and Responsibility)  
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้

ทรัพยากร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)  
5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ 

สกอ. และต่อสาธารณะ)  
5.4 สร้างระบบการก ากับดูแลที่ โปร่งใส  ความรับผิดและตรวจสอบได้  (Governance 

Accountability/Organizational Assessment) โดย เฉพ าะอย่ างยิ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บบ ท บ าทของสภ า
มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม 
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
เป้ำหมำย  
6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของ

สถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA)  
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อม

กับการให้คุณ ให้โทษตาม Performance  
6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล  การสร้างความรู้ และทักษะของ

บัณฑิต (Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking)  
6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุก

ด้าน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners)  
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ

อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา   
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 3.3.3 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี                  
(พ.ศ.2560 – 2579)  

วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ                

เป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ” 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี  เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะ                      

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น                   

การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล                

พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป้ำหมำย 
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ  
1.  ด้านเศรษฐกิจ  
2.  ด้านสังคม  
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม  
4.  ด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ 

ด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้ าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว)  ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
1.1 มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง

ของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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1.2 จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการ
วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

1.3 ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 

1.4 จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม 
(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 

1.5 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า เปรียบเทียบกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.7 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
1.10 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ

จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
1.12  จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ที่

ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.13  อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
โครงกำรหลัก 
1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ             

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้

พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ) 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพ่ือวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณา

การองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ

คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ              

ในระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่

ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและ

จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิต ที่มั่นคงเข้มแข็ง มี
อาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ตัวช้ีวัด 
3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติ 
3.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    

ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอก

ภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
3.7 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
โครงกำรหลัก 
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการ

เรียนรู้ 
3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เป้ำหมำย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้ านการเป็ น

สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ใน
ก ากับของของรัฐ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 

และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล             

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร               

ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 
ตัวช้ีวัด 
4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ            

จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
4.3 ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ/

จังหวัด/องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4.4 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูง

หรือสูงมาก 
4.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล               

อย่างสม่ าเสมอ 
4.9 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 
โครงกำรหลัก 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์” 
3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอน           

ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
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 3.3.4 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 ยุทธศำสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
 1.2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 
 1.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.2 จ านวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนเชิง
พ้ืนที่ 
 1.4 จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม (แยก
ประเภทตามเป้าหมาย) 
 1.5 จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 1.10 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
 1.12 จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบ
ความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
 3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
 3.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงาน
ท า และ มีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
 ตัวช้ีวัด 
 3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อกับการพัฒนาประเทศ 
 3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ  
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 3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ 
 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
 4.2 เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
 4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
 4.4 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (Data & Information) 
 4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ อยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
 4.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 4.9 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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3.4 ผังเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ กับแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 

 
ยุทธศำสตร์ชำติ

ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ.2561-2580) 

ด้ำนกำรสรำ้ง
ควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน 

ด้ำนกำรสรำ้งโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม 

ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ 
 
 

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำต ิ

ประเด็น 3 กำรเกษตร 
 

ประเด็นที ่12 กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้ ประเด็น 20 กำรบริกำรประชำชน และ
ประสิทธภิำพภำครัฐ 

 
 

แผนกำรปฏิรปู
ประเทศ  

ด้ำนกำรศึกษำ : ประเด็นที่ 5 
กำรปฏิรปูกำรจดักำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 
 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำต ิฉบับที ่12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรเสริมสรำ้งและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

 
 

นโยบำยและแผน
ระดับชำตวิ่ำดว้ย

ควำมมั่นคงแห่งชำต ิ
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย ์

 
 

แผนกำรศึกษำ
แห่งชำต ิ 

(พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  
การจัดการศึกษาเพื่อ
ความม่ันคงของสังคม

และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  
การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

การวิจัย และนวัตกรรม  
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
 การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
 การจัดการศึกษา

เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
การพัฒนา

ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด

การศึกษา 
 
 

แผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว 20 ป ี

(พ.ศ.2561 – 2580) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
อุดมศึกษาเป็นแหล่ง
พัฒนาก าลังคนและ
สร้างเสริมศักยภาพ
ทั้งทักษะความคิด
และการรู้คิด เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพ
นักศึกษา เสริมสร้าง
ความรู้ และทักษะ
ทางอาชีพให้พร้อม

รองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เสริมสร้าง
สมรรถนะหลักของ

อุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่ง
พัฒนาต่อยอดความสามารถ 

ในการใช้ความรู้ สร้าง
ผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่
จะน าไปใช้ประโยชน ์ในการ

แก้ปัญหา และพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถ่ิน

และระดับประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
อุดมศึกษาเป็น
แหล่งสนับสนุน

การสร้างงานและ
น าความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน

ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและ

ท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
ปรับปรุงระบบการ

บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และ                
มีระบบการก ากับ

ดูแลที่รับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยใน
ทุกด้าน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
ปรับระบบ

โครงสร้างการ
ตรวจสอบ การ

จัดสรร
งบประมาณ และ

การติดตาม 
รายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี                 
(พ.ศ.2560 – 2579) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผ
นร

ะด
ับที่

 1
 

แผ
นร

ะด
ับที่

 2
 

แผ
นร

ะด
ับที่

 3
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แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย 

รำชภฏัจันทรเกษม  
พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 

แผนกลยุทธ์คณะ
เกษตรและชีวภำพ 
พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภฏั 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 

แผ
นร

ะด
ับที่

 3
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ส่วนที่ 4 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 

 
4.1 ข้อมูลสำรสนเทศเชิงยุทธศำสตร์ 
 

 4.1.1 ข้อมูลบุคลำกร 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 19 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใน
อุดมศึกษา จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 11 คน และอาจารย์ประจ าตามสัญญา จ านวน 1 คน  
มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 10 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน และ
ลูกจ้างประจ าตามสัญญา จ านวน 4 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
รายการ ข้าราชการ พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจ า 

ตามสัญญา 
รวม 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 6 1 11 1 19 
ลาศึกษาต่อ - - - - - 
รวม 6 1 11 1 19 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 
ตาราง จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการ อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
ปริญญาตรี - - - - - 
ปริญญาโท 4 2 - - 6 
ปริญญาเอก 9 3 1 - 13 

รวม 13 5 1 - 19 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 

ตาราง จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้ 

 ประเภท 
คุณวุฒิ 

ต่ ากว่า ป.ตรี ตรี โท เอก รวม 
- พนักงานมหาวิทยาลัย - 6 - - 6 
- ลูกจ้างประจ าตามสัญญา - 4* - - 4* 

รวม - 10 - - 10 
หมายเหตุ * ย้ายไปช่วยงานกองอาคาร 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 
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ตาราง รายชื่ออาจารย์คณะเกษตรและชีวภาพ 
ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปี 

ที่เข้ำรับรำชกำร 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สถำนะ 

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

ข้ำรำชกำร 
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 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร 
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 ปกติ 
5 นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร 7 มิ.ย. 2553 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
6 น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล 1 ส.ค. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ 
7 นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์ 26 ก.ย. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ 
8 นางสาวจันทรรัตน์ พิญชภณ 16 ต.ค. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 
ลูกจ้ำงประจ ำตำมสัญญำ 
1 นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี 10 มิ.ย. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 
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ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำ 

1 นางสาววิลาวัลย ์ โพธิ์ด ากล่ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

2 นางภัททิรา ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3 นางสาวศิริญญา 
 

วิบูลย์อรรถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

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

6 นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 
 
ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ลูกจ้างประจ าตามสัญญา) 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำ 

1 นางสาวณิชนันท์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2 นายธีรพล สืบศรี นักวิชาการเกษตร 
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(ย้ายไปช่วยงานกองอาคาร ตั้งแตว่ันท่ี 1 มี.ค. 2562) 

3 นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 
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4.1.2 ข้อมูลนักศึกษำ 
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มีนักศึกษารวม 117 คน แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ ดังนี้ 
 

ตาราง จ านวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 
หลักสูตร 2555 2556 2557 

 
2558 

 
2559 
(ปี 4) 

2560 
(ปี 3) 

2561 
(ปี 2) 

2562 
(ปี 1) 

รวม  
(คน) 

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

4 - 7 1 19 9 10 16 62 

2. วิทยาศาสตร์เกษตรและ
การประกอบการ 

- 1 - - 15 12 9 - 37 

3. เกษตรศาสตร์ 1 1 6 7 - - - - 15 
รวม (คน) 5 1 13 8 34 21 19 16 117 

(สถิตินักศึกษาปัจจุบันจ าแนกตามปีการศึกษาจากเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)  

  
 4.1.3 ข้อมูลหลักสูตร 
 คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตร พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

ตาราง ข้อมูลหลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพ 
ล ำดับที่ คณะ / คุณวุฒิ ย่อ หลักสูตรที่เปิดสอน*  
คณะเกษตรและชีวภำพ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

1 วท.บ. 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2 วท.บ. 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
3 วท.บ. 4 ปี สาขาเกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ: * แสดงข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีนักศึกษาอยู่จริง 
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 4.1.4 ข้อมูลงบประมำณ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 
 

ตาราง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรและชีวภาพ 
 ผลผลิต งบประมำณ

แผ่นดิน 
งบประมำณ
เงินรำยได้ 

รวม 
(บำท) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,074,200 - 10,074,200 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 150,000 - 150,000 

การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย - 46,900 46,900 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2,648,900 - 2,648,900 

รวมงบประมำณ 12,873,100 46,900 12,920,000 
ที่มา : ระบบงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

 
4.1.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่   

 คณะเกษตรและชีวภาพ  มีจ านวนอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการดังนี้ 
 

ตาราง ข้อมูลอาคารสถานที่คณะเกษตรและชีวภาพ 
ประเภท จ ำนวน (อำคำร/ห้อง) 

อาคาร 7 
ห้องเรียน 9 
ห้องปฏิบัติการ 6 
ห้องประชุม 2 
โรงเรือนทางการเกษตร 5 
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4.2 บริบทกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
2. ยึดมั่นในศาสนา 
3. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี 
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า – มีอาชีพ  
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ

เยาวชน รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น

และมีงานท าในที่สุด 
3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองที่ดี  
  1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  2. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสที่เป็นพลเมืองดี 
  3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร งาน
บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 
ทิศทำงและโนยบำยกำรพัฒนำประเทศ 
 รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มี
เสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้และ
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม เพ่ือ
เป็นกลไกส าคัญในการน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยุทธศาสตร์ชาติได้ร ะบุ
วาระการพัฒนาที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Innovation-driven Economy) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจนรองรับผลกระทบจากพลวัตของกระบวนการโลกาภิวัตน์ การ
ย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
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คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
กำรปฏิรูประบบกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รัฐบาลได้จัดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขึ้นเมื่อปี 2557 และได้ก าหนดให้มีวาระการปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูปที่ส าคัญ เพ่ือปรับกระบวนทัศน์การ
ด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้มี
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้น และตราพระราชบัญญัติเพ่ือเป็น
กฎหมายพ้ืนฐานด้านการพัฒนาระบบ อววน. ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศและ
บริบทโลก รวมทั้งเป็นกฎหมายพ้ืนฐานด้านการส่งเสริมการใช้ อววน. เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศจ านวน 10 ฉบับ ได้แก่ 

1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
4.  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
5. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
9. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
10. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้  พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ          

พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น  
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืน
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเสนอกรอบงบประมาณ อววน. ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ
รวมทั้งท าหน้าที่ปลดล็อคกฎหมาย กฎ และระเบียบเพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ตลอดจนก ากับ เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้  

“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง  สังคมที่มั่นคง และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว”  

ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ 
ค านึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ 
ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 
เพ่ือบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and 
Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งในอนาคตสามารถทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และนโยบายของประเทศได้ โดยมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภำพที่ 5 เป้าประสงค์และแพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Platform) ของ

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 
ที่มา : นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 

และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
 
นโยบำยกำรด ำเนินงำนของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในครำวกำรประชุมผู้บริหำรกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎำคม 2562 

นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดรับ
กับนโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะ
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เป็นต้นแบบของการปฏิรูปใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความ
เป็นระบบราชการน้อยที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบัน วิจัย (2) การปฏิรูปกฎหมาย 
(Regulatory Reform) ให้มีการน าเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ (3) การปฏิรูป
งบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Gantt และMulti-year 
Budgeting โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่าง
แท้จริง ดังนี้ 

1. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐานประเทศ
สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวง 4 
แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้ 

1.1 การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการ
สร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานท าใน
สาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (2) การพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท างาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (3) การศึกษาส าหรับคนสูงวัย  

1.2 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based 
Economy) โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณา
การงานวิจัย 3 ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ 
(1) สร้างคนและองค์ความรู้ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพ่ือดึงดูดคนที่มี
ความสามารถทั้งของไทยและของโลก (2) ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น 
การขจัดความยากจนแบบแม่นย าและเบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (4) ตอบโจทย์ที่เป็น
ประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for 
Everyone, Frontier Research, Quantum computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และ
เรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต  

1.3 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม ( Innovation Nation) โดย
จะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่น
ใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in 
Thailand เป็น Innovated in Thailand เพ่ือสร้าง value creation 

1.4 การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติม
เต็มศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) 
รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้
เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต 
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(Frontier Research /Frontier Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based 
Development) ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต้ 
(ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0) 

ทั้งนี้ การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็น
แขนขาให้กระทรวง รวมทั้ ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy 
Agency เป็นต้น 
 2. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบาย
รัฐบาลและนโยบายกระทรวง มีดังนี้ 

2.1 โครงการเรื่องที่ส าคัญและก าหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถท าเสร็จได้ในระยะแรก (Quick 
win)ได้แก่ (1) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (2) โครงการ Reskill และ Upskill ก าลังคน (3) การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (4) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน 6,000 แห่ง ใน 4 ปี (5) 
การขับเคลื่อนโครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (6) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพ่ือขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (7) โครงการ Genomic 
Thailand (8) โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (9) 
โครงการ Futurium เป็นต้น 

2.2 โครงการเรื่องที่ส าคัญและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสา
ประชารัฐ โครงการ 1,000 นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ
ออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง 3 โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็น
โครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง transformative change และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศที่ส าคัญ รวมทั้ง จะท าให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง 

3. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ 5.2
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ 5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) 
ตอบโจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญาประชาคมเพ่ือวางรากฐานและสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือให้ประชาคม
กระทรวงสามารถท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือตอบโจทย์ประเทศและประชาชน ไว้ 7 ประการ คือ  

1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การก ากับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”  
2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ” 
3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน

ภารกิจของสถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย 
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4) เน้นการท างานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการท างานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 
จับต้องได ้เป็น Performent Based Accountability System 

5) เน้นการท างานเชิงระบบ การท างานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ 
Closing the Loops 

6) เน้นการท างานที่ คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี  Talent Circulation and 
Mobility ระหว่างหน่วยงาน 

7) ท างานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk 
Only) มาเป็น MALT (More Action, Talk Less) 
 
สถำนกำรณ์และแนวโน้มสังคมผู้สูงอำยุ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ท าให้ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี 2543 - 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็น 
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีอีกตัวบ่งชี ้หนึ่ง 
ที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว นั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบ
โครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 
15 ปี ) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ ากว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีน้อยกว่าจ านวนเด็ก แต่ในทาง
ตรงข้ามถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าจ านวนประชากรเด็ก 
ปัจจุบันประชากรโลกมีอายุสูงขึ้น จึงมีการใช้ดัชนีการสูงวัยจำแนกสังคม (ปราโมทย์ ปราสาทกุล, 2556) 
ดังนี้

สังคมเยาว์วัย (young society) หมายถึงค่าดัชนีต่ ากว่า 50
สังคมสูงวัย (aged society) หมายถึงค่าดัชนีระหว่าง 50 - 119.9
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) หมายถึงค่าดัชนีระหว่าง 120 - 199.9
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) หมายถึงค่าดัชนีตั้งแต่ 200 ขึ้นไป 
ประชากรโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชากรสูงวัย กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสมาชิกในยุโรป  

อเมริกาเหนือ ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว (Population Reference Bureau, 2012) ในขณะที่บาง
ประเทศในเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วเช่นกัน ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูง
วัยของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ (แผนภาพที่ 1) 

 
 
 
แผนภาพที่ 1 : ดัชนีการสูงวัยของประเทศในอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน พ.ศ. 2556 
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 ที่มา : ปราโมทย์ ปราสาทกุล “สถานการณ์ผู้สูงอายุ แนวโน้ม และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน,2556 
 

สาเหตุส าคัญของการเพ่ิมสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ,2554) คือ (1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง 
จากข้อมูลอัตราเจริญพันธุ์รวม (ตารางที่...) แสดงให้เห็นว่าจ านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีตลอดวัยเจริญ
พันธุ์ได้ลดลงเป็นล าดับ จาก 4.9 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี 2517 เหลือเพียงประมาณ 1.6 คน ต่อสตรี 1 คน ใน
ปี 2556 และเหลือประมาณ 1.3 คน ในปี 2576 

ตาราง แสดงการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 
ที่มา : ปราโมทย์ ปราสาทกุล “สถานการณ์ผู้สูงอายุ แนวโน้ม และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน,2556 
(2) การลดภาวการณ์ตายท าให้อายุคนไทยยืนยาวขึ้น ดูได้จากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย 

เมื่อ 50 ปี ก่อน อายุคาดเฉลี่ยฯ ของเพศชายประมาณ 55 ปี เพศหญิงประมาณ 62 ปี แต่ปัจจุบัน (2557) 



- 56 - 
 

อายุคาดเฉลี่ยฯ ได้เพ่ิมสูงขึ้น โดยเพศชายประมาณ 72 ปี เพศหญิง ประมาณ 79 ปี และอีกสิบปี ข้างหน้า 
อายุคาดเฉลี่ยฯ ของเพศชายประมาณ 76 ปี และเพศหญิงประมาณ 83 ปี (แผนภาพที่ 2) 
 แผนภาพที่ 2 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ช่วง พ.ศ. 2507-2573 

 
ที่มา : การส ารวจการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556 

 

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็วจนน ามาสู่การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วน
ประชากรสูงอายุซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 
2558 - 2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 
ปี ข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) (แผนภาพที่ 3) 
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แผนภาพที่ 3 : แนวโน้มประชากรเด็ก ผู้สูงอายุ และดัชนีการสูงวัย ในช่วง พ.ศ. 2558-2557 

 
 ที่มา : การคาดประมาณประชาชากรของไทย พ.ศ. 2553-2583 จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ระดับปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 จากสถานการณ์การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลง มี
ผลต่อจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 - 2561 
จ าแนกตามสาขาวิชา 

หน่วย: คน (Unit: Persons) 
ปีกำรศึกษำ
(Academic 

year) 

เกษตรกรรม
(Agriculture) 

วิทยำศำสตร์ 
(รวม เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร : ICT ) 
(Science) 

สุขภำพและ
สวัสดิกำร 
(Health 

and 
welfare) 

วิศวกรรม
(Engineering) 

อื่นๆ 
(Other) 

รวม 
(Total) 

2552 (2009) 9,937 46,351 40,717 29,985 129 127,119 
2553 (2010) 13,761 64,404 51,419 33,032 0 162,616 
2554 (2011) 13,732 72,400 52,411 30,995 0 169,538 
2555 (2012) 11,918 49,957 41,877 19,732 0 123,484 
2556 (2013) 11,054 57,416 35,939 16,403 0 120,812 
2557 (2014) 9,208 71,621 43,063 31,214 509 155,615 
2558 (2015) 6,819 66,013 46,674 24,228 0 143,734 
2559 (2016) 9,832 48,265 54,638 24,576 0 137,311 
2560 (2017) 11,695 36,510 53,517 30,659 0 132,381 
2561 (2018) 10,086 34,229 54,053 30,346 0 128,714 

% 
2552 (2009) 7.82% 36.46% 32.03% 23.59% 0.10% 100.00% 
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ปีกำรศึกษำ
(Academic 

year) 

เกษตรกรรม
(Agriculture) 

วิทยำศำสตร์ 
(รวม เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร : ICT ) 
(Science) 

สุขภำพและ
สวัสดิกำร 
(Health 

and 
welfare) 

วิศวกรรม
(Engineering) 

อื่นๆ 
(Other) 

รวม 
(Total) 

2553 (2010) 8.46% 39.60% 31.62% 20.31% 0.00% 100.00% 
2554 (2011) 8.10% 42.70% 30.91% 18.28% 0.00% 100.00% 
2555 (2012) 9.65% 40.46% 33.91% 15.98% 0.00% 100.00% 
2556 (2013) 9.15% 47.53% 29.75% 13.58% 0.00% 100.00% 
2557 (2014) 5.92% 46.02% 27.67% 20.06% 0.33% 100.00% 
2558 (2015) 4.74% 45.93% 32.47% 16.86% 0.00% 100.00% 
2559 (2016) 7.16% 35.15% 39.79% 17.90% 0.00% 100.00% 
2560 (2017) 8.83% 27.58% 40.43% 23.16% 0.00% 100.00% 
2561 (2018) 7.84% 26.59% 41.99% 23.58% 0.00% 100.00% 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล 
ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
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4.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยการมี
ร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้ดังนี้ 
     1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก  

สภำพแวดล้อมภำยใน 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะเกษตร
และชีวภาพ ซึ่งเป็นสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ 

จดุแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESS) 
S1. อาจารย์มีคณุวุฒิหลากหลาย สามารถประยุกต์ได้หลาย

ศาสตร์ และมีการท างานวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 
W1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และพื้นฐานความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ของนักศึกษามีน้อย 
S2. การบริหารจัดการทรัพยากรการเรยีนรู้ ที่เปิดโอกาสให้

เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และมีการเรียนการ
สอนที่สามารถพัฒนาหรือสร้างให้เกิดผลติภณัฑ์อย่าง
เป็นรูปธรรม  

W2. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมสีัดส่วนน้อย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคณุภาพ 

S3. มีการด าเนินการเรื่องแพะนมและผลิตภัณฑ์นมแพะเป็น
ที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก 

W3. งบประมาณบริหารจดัการพืน้ฐานมีจ ากัดตามจ านวน
นักศึกษา 

S4. การให้บริการ/ให้ความรูแ้ก่ชุมชนต่อเนื่อง การบูรณา
การด้านนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและการประกอบการ 
และมโีรงงานแปรรปูท่ีสามารถด าเนินการบริการทาง
วิชาการ 

W4. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะยังไม่ตรง
กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการประชาสัมพันธ์น้อย 
ท าให้ยังไม่เป็นที่รูจ้ักของสังคม 

S5. มีกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทาง
การเกษตรที่สามารถบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

W5. มีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพรม่ีจ านวนน้อย 

S6. มีความร่วมมือด้านการสร้างนวัตกรรมเกษตรและ
อาหารจากโจทย์ผู้ประกอบการผ่านทางหน่วยงาน UBI 

W6. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ ไม่เพียงพอและ
เหมาะสม 

S7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก W7. นักศึกษามีทักษะภาษาดา้นอังกฤษระดับต่ ากว่าเกณฑ ์
CEFR 

 
  สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะ
เกษตรและชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยทั่วไปจะพิจารณาตามหลัก PEST Analysis ซึ่งได้แก่ 

 ด้านการเมือง (P : Politics) 
 ด้านเศรษฐกิจ (E : Economic) 
 ด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (S : Social) 
 ด้านเทคโนโลยี (T : Technology) 
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โอกำส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (TREATS) 
O1. ยุทธศาสตร์ประเทศเน้นการสร้างมาตรฐานในการด าเนิน

ชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม  

T1. มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน มีความพร้อม
ทั้งบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ 

O2. นโยบายรัฐบาลทีส่่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่จังหวัด เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

T2. ความต้องการของผูเ้รียนด้านวิทยาศาสตร ์และค่านิยมใน
การเรยีนเกษตรของคนท่ัวไปลดลง 

O3. ได้รับการสนบัสนุนจากศิษย์เก่าท่ีมีศักยภาพ  T3. การบรหิารงานระดับคณะขาดความคล่องตัว เนื่องจาก
ระบบบรหิารงานไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

O4. มีพื้นท่ีและเครือข่ายชัดเจนในการสร้างผลงานและ
แก้ปัญหา เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร และพื้นท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดชัยนาท 

T4. ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมใหบุ้ตรหลานเรยีนในพื้นที่ใกล้
บ้าน 

O5. ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณเฉพาะส าหรับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรม
ราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 

 

O6. ยุทธศาสตร์ประเทศมีโนบายพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ใน
ด้านการเกษตรอินทรีย ์

 

O7. นโยบายและยุทธศาสตร ์อววน. การวิจัย และสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

 

 
2. กำรวิเครำะห์ SWOT Matrix  

  การวิเคราะห์สถานะขององค์กรจะช่วยบ่งบอกถึงสภาพขององค์กรว่าปัจจุบันเป็นอย่ างไร มี
จุดแข็งหรือจุดอ่อนมากกว่ากัน  และการด าเนินงานมีโอกาสหรืออุปสรรคเพียงใด  นอกจากนี้ ยังช่วยก าหนด
ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรต่อไปด้วย  ดังนั้น วิธีการ
วิเคราะห์สถานะขององค์กรจะพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 1) การให้น้ าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยใน
ด้านเดียวกัน และ 2) การให้คะแนนระดับความส าคัญ  

 1) กำรให้น้ ำหนักควำมชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้ำนเดียวกัน 
  การวิเคราะห์สถานะขององค์กรในส่วนของการให้น้ าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัย
ในด้านเดียวกัน จะก าหนดคะแนนของสภาวะแวดล้อมภายใน (ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาวะแวดล้อม
ภายนอก (ด้านโอกาสและอุปสรรค) เท่ากับ 1.00 คะแนน  

 2) กำรให้คะแนนระดับควำมส ำคัญ  
  คะแนนระดับความส าคัญ  ให้พิจารณาในแต่ละปัจจัยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคว่า องค์กรให้ความส าคัญต่อปัจจัยนั้น ๆ ในระดับใด  โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

5  คือ  ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด  
4  คือ  ให้ระดับความส าคัญมาก 
3  คือ  ให้ระดับความส าคัญปานกลาง 
2  คือ  ให้ระดับความส าคัญน้อย 
1  คือ  ให้ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
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ตาราง การวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายใน 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 

(Internal Factors Analysis : IFA) 
น้ ำหนัก 

คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 
คะแนน ถ่วงน้ ำหนัก 

ประเด็นปัจจัย : จุดแข็ง    
S1. อาจารย์มีคณุวุฒิหลากหลาย สามารถประยุกต์ได้หลายศาสตร์ และมีการ

ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
0.40  5.00  2.00  

S2. การบริหารจัดการทรัพยากรการเรยีนรู้ ทีเ่ปิดโอกาสให้เกดิการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง และมีการเรยีนการสอนที่สามารถพัฒนาหรือสร้างให้เกิด
ผลิตภณัฑ์อย่างเป็นรปูธรรม  

0.15  3.00  0.45  

S3. มีการด าเนินการเรื่องแพะนมและผลิตภัณฑ์นมแพะเป็นที่รู้จักของหน่วยงาน
ภายนอก 

0.05  .00  0.15  

S4. การให้บริการ/ให้ความรูแ้ก่ชุมชนต่อเนื่อง การบูรณาการด้านนวัตกรรม
เกษตรแปรรูปและการประกอบการ และมโีรงงานแปรรูปที่สามารถด าเนินการ
บริการทางวิชาการ 

0.20  4.00  0.80  

S5. มีกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรทีส่ามารถ
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

0.05  3.00  0.15  

S6. มีความร่วมมือด้านการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหารจากโจทย์
ผู้ประกอบการผ่านทางหน่วยงาน UBI 

0.05  3.00  0.15  

S7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 0.10  3.00  0.30  
รวม 1.00  4.00 

ประเด็นปัจจัย : จุดอ่อน    
W1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามี

น้อย 
0.30  5.00  1.50  

W2. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมสีัดส่วนน้อย ตามเกณฑม์าตรฐาน
ประกันคณุภาพ 

0.25  3.00  0.75  

W3. งบประมาณบริหารจดัการพืน้ฐานมีจ ากัดตามจ านวนนักศึกษา 0.15  4.00   0.60  
W4. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่องทาง

การประชาสัมพันธ์น้อย ท าให้ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของสังคม 
0.05  3.00  0.15  

W5. มีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพรม่ีจ านวนน้อย 0.10  4.00  0.40  
W6. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการ ไม่เพียงพอและเหมาะสม 
0.05  4.00  0.20  

W7. นักศึกษามีทักษะภาษาดา้นอังกฤษระดับต่ ากว่าเกณฑ ์CEFR 0.10  5.00  0.50  
รวม 1.00    4.10  
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ตาราง การวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายนอก 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

(External Factors Analysis : EFA) น้ ำหนัก 
คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 

ประเมิน ถ่วงน้ ำหนัก 
ประเด็นปัจจัย : โอกำส    

O1. ยุทธศาสตร์ประเทศเน้นการสร้างมาตรฐานในการด าเนินชีวิตใหก้ับประชาชน
ทุกกลุ่ม ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  

0.05  4.00   0.20  

O2. นโยบายรัฐบาลทีส่่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุ่มจังหวดั เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

0.05  4.00  0.20  

O3. ได้รับการสนบัสนุนจากศิษย์เก่าท่ีมีศักยภาพ  0.05  3.00  0.15  
O4. มีพื้นท่ีและเครือข่ายชัดเจนในการสร้างผลงานและแก้ปญัหา เช่น โรงงานแปร

รูปอาหาร และพื้นท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดชัยนาท 
0.20  3.00  0.60  

O5. ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณเฉพาะส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 

0.50  5.00  2.50  

O6. ยุทธศาสตร์ประเทศมีโนบายพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในด้านการเกษตรอินทรีย ์ 0.05  0.05  4.00 
O7. นโยบายและยุทธศาสตร ์อววน. การวิจัย และสรา้งนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาเชิง

พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 
0.10  0.10  4.00  

รวม 1.00    4.25  

ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค    
T1. มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน มีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ

และงบประมาณ 
0.30  5.00  1.50  

T2. ความต้องการของผูเ้รียนด้านวิทยาศาสตร ์และค่านิยมในการเรยีนเกษตรของ
คนท่ัวไปลดลง 

0.30  5.00   1.50  

T3. การบรหิารงานระดับคณะขาดความคล่องตัว เนื่องจากระบบบริหารงานไม่เอื้อ
ต่อการด าเนินงาน 

0.30  5.00  1.50  

T4. ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมใหบุ้ตรหลานเรยีนในพื้นที่ใกล้บ้าน 0.10  3.00  0.30  
รวม 1.00    4.80  
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4.3.1 ต ำแหน่งทำงกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
 

 
 

ภำพที่ 6 ต าแหน่งทางกลยุทธ์ของคณะเกษตรและชีวภาพ 
 
จากการวิเคราะห สภาพแวดลอมภายในและภายนอก เมื่อวันพุธที ่29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม

ส านักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ โดยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันก าหนดค่าน้ าหนักและค่าคะแนน 
ผลของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังรายละเอียดข้างตน ต าแหน่งทางกลยุทธ์ของคณะ
เกษตรและชีวภาพตาม BCG Matrix อยู่ในต าแหน่ง “DOG” หมายถึง คณะมีจุดอ่อนและมีสภาพแวดล้อมที่
เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรค ลักษณะของกลยุทธ์จึงควรเน้นกลยุทธ์เชิงรับ โดยการลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 

STAR 

DOG CASH COWS 

QUESTION MARKS 
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4.3.2 สรุปกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ (TOWS Matrix) 
จากผลการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะเกษตร

และชีวภาพน าประเด็นจากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น มาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้อง
กันเป็นกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ เพ่ือเป็นแนวทางสู่ การปฏิบัติในรูปแบบของ
โครงการและกิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ตาราง สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ (TOWS Matrix) 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์
ควำมเชื่อมโยง 
TOWS Matrix 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น
ตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้  และ
นวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร  

S1O2, S6O5 

 1.2 ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจยั การน าองค์
ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

W5O7 

 1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่พัฒนาท้องถิ่น
แบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง
พระราชด าริ บนพ้ืนฐาน “ศาสตรพ์ระราชา
เพื่อความยั่งยืน”  

S3O2, S4O1O4, S7O4 

 1.4  ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการ
วิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์
วิจัย  (Area base) จากความร่วมมือภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  

S7O4,S7O7 

 1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจยัและการบริการ
วิชาการ กับการจัดการเรยีนการสอน 

S2O4O5 
 

 1.6  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย 

S5O4 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2.1 ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย และพัฒนา
หลักสตูรใหมจ่ากการบรูณาการความร่วมมือ
ศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

W1T1T2 

 2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจดัการเรยีนการ
สอนกระบวนการเรยีนรู้กับการท างาน ทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการ และสรา้งจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

S2O4O5 

 2.3 ปรับปรุงการผลิตบณัฑิตตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
ทักษะศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ 4 
ประการ 

W1T1, W7T1 

 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

W2T1, W5T1 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์
ควำมเชื่อมโยง 
TOWS Matrix 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร 

3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างคณุค่าและประสิทธิภาพองค์กร 

W6O5 

 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงานตามเกณฑ์
การประเมินคณุภาพการศึกษาและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง 

W6T1 

3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ
สู่สาธารณะ 

W4T2T4 

3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

W2T1 
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ส่วนที่ 5 
สำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ 

 
5.1 ปรัชญำ (Philosophy) 
 

“ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 

5.2 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

 “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

 
5.3 พันธกิจ (Mission)  

 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมราโชบาย 

อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
5.4 นโยบำยคณะเกษตรและชีวภำพ 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 

2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การ

วิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร 

 
5.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
 

 “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
 
 

5.6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)  
 

 “บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 
 
5.7 ค่ำนิยมองค์กร (Shared Value) 
 

 “เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น” 
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5.8 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงำน และค่ำเป้ำหมำย แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
หน่วย 
นับ 

Based Line ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร 

2560 2561 2562 2561 2562 2563 2564 2565 
1. คณะมีความ

เข้มแข็งทาง
วิชาการ 
สร้างสรรค์งานวิจัย 
และนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง 

 

1. โครงการ/งานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือ
ชุมชนเมือง ในพื้นท่ี
เป้าหมาย 
 

โครงการ/ 
หัวข้อวิจัย 

 
 
 

2 2 2 1 
2* 

 

2 
2* 
 

 
 

2 
 

2 2 
 

 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

1.1 สง่เสริมการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  

1.1.1 ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชนใน
พื้นท่ีเป้าหมาย 
1.1.2 จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้าง
ความสามารถในการขอทุน
สนับสนุนการวิจัย 

2. สามารถน าผลงาน 
วิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
หรือชุมชนเมือง 
หรือการต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ 

 

2. จ านวนผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ร้อยละงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชน หรือการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า  

เรื่อง 
 
 

ร้อยละ 

6 
 
 

64.71 

6 
 
 

34.29 

4 
 
 

42.11 

4 
6* 
 

65 
34.29* 

 

2 
4* 
 

35 
42.11* 

2 
 
 

35 

3 
 
 

35 

3 
 
 

35 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การน าองค์
ความรู้จากการวิจัยพัฒนา
สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือ
การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

1.2.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
1.2.2 น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม หรือการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

3. บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
และชุมชนเมือง 
ด้านการเกษตร

4. จ านวนกิจกรรม
บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน  

กิจกรรม 
 
 
 

6 
 
 
 

12 
 
 
 

31 
 
 
 

6 
12* 

 
 

6 
31* 

 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

- คณบดี 
- ประธาน
หลักสูตร 

1.3 ส่งเสริมการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วน
ร่วมด้านการเกษตรและ

1.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน  
บนฐานความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับความต้องการของท้องถิ่น 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
หน่วย 
นับ 

Based Line ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร 

2560 2561 2562 2561 2562 2563 2564 2565 
และอุตสาหกรรม
อาหาร ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือ
ชุมชน 

กิจกรรม 
 

1 2 1 1 
2* 

1 
1* 

2 2 
 

2 อุตสาหกรรมอาหาร ตาม
แนวทางพระราชด าริบน
พื้นฐาน “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความ
ยั่งยืน” 

และชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ 
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท 
1.3.3 ด าเนินงานบริการวิชาการ
มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ในโครงการ อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัย 
1.3.4 บริการวิชาการตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อ
ความยั่งยืน” 

6. จ านวนกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด าริ 
หรือตามแนวทาง 
“ศาสตร์พระราชาเพื่อ
ความยั่งยืน” 

กิจกรรม 2 4 2 2 
4* 

2 
2* 

2 2 2 - คณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

 7. จ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
8. จ านวนเครือข่ายท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม ท่ีร่วมมือ 

โครงการ 
 
 
 
 

แห่ง** 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

2 
 
 
 
 
9 

- 
- 
 
 
 
- 
- 

1 
2* 
 
 
 
3 
9* 

1 
 
 
 
 
3 

1 
 
 
 
 
4 
 

1 
 
 
 
 
4 

- คณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

1.4  ส่งเสริมการบูรณาการ
ด้านการบริการวิชาการ
และการวิจัยหรือการ
พัฒนาโจทย์วิจัย  (Area 
base) จากความร่วมมือ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

1.4.1 ส่งเสริมการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
1.4.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการให้บริการวิชาการกับ
ท้องถิ่น ชุมชนพื้นท่ีเป้าหมาย 
เช่น จังหวัดชัยนาท ชุมชนเขต
จตุจักร เขตลาดพร้าว  เกษตรกร 

 ด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

           และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
แพะนมหรือด้านอื่นๆ ท่ี
เหมาะสม 

 9. จ านวนนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณะ 
10. จ านวนรายวิชาท่ี

คน 
 
 

รายวิชา 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

53 
 
 
5 

- 
- 
 
- 

30 
53* 

 
4 

30 
 
 
4 

30 
 
 
5 

30 
 
 
5 

- คณบดี 
- ประธาน
หลักสูตร 

1.5 ส่งเสริมการบูรณา
การการวิจัยและการ
บริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 

1.5.1 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนและ
งานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
หน่วย 
นับ 

Based Line ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร 

2560 2561 2562 2561 2562 2563 2564 2565 
บูรณาการการวิจัยหรือ
การบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 

- 5* 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทย 
เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร 

 

11. จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทย 
12. มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*** 

กิจกรรม 
 
 
 

แหล่ง 

2 
 
 
 
- 

6 
 
 
 
- 

3 
 
 
 
- 

2 
6* 
 
 
- 
 
 
 

2 
3* 
 
 
- 
 

2 
 
 
 
1 
 

2 
 
 
 
1 
 

2 
 
 
 
1 
 

- คณบดี 
- คณะกรรม 
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.6  ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย 

1.6.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับข้าวและสมุนไพร 

หมำยเหตุ *  ผลการด าเนินงานปงีบประมาณนั้นๆ 
  ** แห่ง หมายถึง หน่วยงานของรัฐและเอกชน โรงเรียน ชุมชน กลุม่เกษตรกร หรือหน่วยงานเอกชน 
  *** ตัวช้ีวัดที่ทบทวนเปลี่ยนแปลงปี 2563 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
Based Line ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร 
2560 2561 2562 2561 2562 2563 2564 2565 

1. บัณฑิตคณะเกษตร
และชีวภาพ มีความรู้ 
มีคุณธรรม และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร 
 

13. จ านวนหลักสูตร
ได้รับการปรับปรุงหรือ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 

หลักสูตร 
 
 

- - - - 
 
 

- 
 

1 
 
 

2 
 

- 
 

- คณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย และพัฒนา
หลักสูตรใหม่จากการ  
บูรณาการความร่วมมือ
ศาสตร์ต่างๆ ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.1.2 บูรณาการความร่วมมือของ
ศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนา
หลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรม
เกษตร   

 14. จ านวนรายวิชาท่ี
บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับ
เครือข่ายภายนอก 
 

รายวิชา 
 
 
 

5 10 5 5 
10* 

5 
5* 
 

5 
 
 

6 
 

6 
 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

2.2 ส่งเสริมการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้กับการ
ท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้าง
จิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.2.1 ปฏิรูปการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอน ให้บูรณา
การกับการท างาน ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ และ
เสริมสร้างจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.2.2 พัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน โดยบูรณาการเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และท้องถิ่น 

 15. ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
16. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 
 
 
 

คะแนน 

100 
 
 
 

4.29 

100 
 
 
 

3.83 

100 
 
 
 

3.96 

>80 
100* 

 
 
- 

3.83* 

>80 
100* 

 
 

4.00 
3.96* 

>85 
 
 
 

4.00 

>85 
 
 
 

4.00 

>85 
 
 
 

4.00 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

2.3 ปรับปรุงการผลิต
บัณฑิตตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ 

2.3.1 พัฒนานักศึกษา ให้เป็น
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษ
ท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ 
2.3.2 พัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
Based Line ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร 
2560 2561 2562 2561 2562 2563 2564 2565 

2. อาจารย์ผู้สอนเป็น
มืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

17. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

ร้อยละ 
 

23.53 28.57 26.32 >25 
28.57* 

 
 

>25 
26.32* 

 

>25 
 

>25 
 

>25 
 

- คณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ 

2.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี
ต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

หมำยเหตุ * ผลการด าเนินงานปีงบประมาณนั้นๆ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
Based Line ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร 
2560 2561 2562 2561 2562 2563 2564 2565 

1. มีการบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลและมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 
 

18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมตี่อการ
บริหารงานของคณะ 

ร้อยละ 88.35 92.93 85.60 85 
92.93* 

85 
85.60* 

>85 >85 >85 - คณบดี 
- รองคณบดี 
- ประธาน
หลักสูตร 

3.1 ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือสร้าง
คุณค่าและ
ประสิทธิภาพองค์กร 

3.1.1 ส่งเสริมให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

19. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน 4.33 4.42 4.49 >4.50 
4.42* 

4.29 
4.49* 

4.35 4.38 4.40 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ 

3.2 ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2.1 พัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 
3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมการพัฒนาความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

20. ข่าวสารการด าเนินงานของ
คณะ (การวิจัย การบริการ
วิชาการ การพัฒนานักศึกษา 
ฯลฯ) ท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสาร/
ข้อมูล 

7 10 36 10 
10* 

15 
36* 

30 35 35 - คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ส านักงานคณบดี
และเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
บริการวิชาการ 

3.3 ปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของคณะสู่สาธารณะ 

3.3.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ท่ีทันสมัย 
3.3.2 เพิ่มการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะและแนะน า
หลัก สูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ 
ให้มากขึ้น 
3.3.3 บริการวิชาการเน้นพื้นท่ี
จังหวัดชัยนาท และพื้นท่ี
ใกล้เคียง เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์คณะเกษตร
และชีวภาพให้เป็นท่ีรู้จักมาก
ขึ้น 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
Based Line ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ แนวทำง/มำตรกำร 
2560 2561 2562 2561 2562 2563 2564 2565 

2. บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของ
คณะเกษตรและชีวภาพ 
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ พร้อมรับ
ศตวรรษท่ี 21 

21. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 92.31 100 100 90 
100* 

90 
100* 

90 90 90 - คณบดี 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

3.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

3.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ให้มีสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับต าแหน่งและ
การปฏิบัติงาน 

หมำยเหตุ * ผลการด าเนินงานปีงบประมาณนั้นๆ 
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5.9 ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงตัวชี้วัดและกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 1. โครงการ/งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่
 

ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือ
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

ตัวชี้วัดที่ 4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  

ตัวชี้วัดที่ 5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน  

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการวจิัยพัฒนาองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงานวิจัย การ
น าองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย ์

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสรมิการบริการวชิาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้าน
การเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง
พระราชด าริ บนพ้ืนฐาน “ศาสตรพ์ระราชาเพื่อ
ความยั่งยืน” 

แนวทำง/มำตรกำร 
1.1.1 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย 
1.1.2 จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการ
ขอทุนสนับสนุนการวิจยั 
1.2.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ
1.2.2 น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
1.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
และชุมชน  บนฐานความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 
1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวจิัยและบริการ
วิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทร
เกษม-ชัยนาท 
1.3.3 ด าเนนิงานบริการวิชาการมคีวามสอดคล้องกับ
แผนแม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย 
1.3.4 บริการวิชาการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา
เพื่อความยั่งยืน” 

 
ตัวชี้วัดที่ 6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ 
หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 
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 ตัวชี้วัดที่ 7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
 

ตัวชี้วัดที่ 8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคมที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ตัวชี้วัดที่ 9. จ านวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการของคณะ 
 

ตัวชี้วัดที่ 10. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจยั
หรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการ
วิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย  
(Area base) จากความร่วมมือภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและ
การบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

แนวทำง/มำตรกำร 
1.4.1 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการ
วิชาการกับท้องถิ่น ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เช่น 
จังหวัดชัยนาท ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว  
เกษตรกร 
และผูป้ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือ
ด้านอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 
1.5.1 ส่งเสริมให้เกดิการบรูณาการการจดัการ
เรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนา
ท้องถิ่น 
1.6.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้าวและ
สมุนไพร 

 

กลยุทธ์ 1.6 ส่งเสรมิการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทย 

ตัวชี้วัดที่ 11. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ 12. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 



- 76 - 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตัวชี้วัดที่ 13. จ านวนหลักสูตรไดร้ับการปรับปรุง
หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 14. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจดัการ
เรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก 
 

ตัวชี้วัดที่ 15. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป ี
 

กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัย และ
พัฒนาหลักสตูรใหม่จากการบรูณาการความ
ร่วมมือศาสตรต์่างๆตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

แนวทำง/มำตรกำร 
2.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.1.2 บูรณาการความร่วมมือของศาสตร์ด้าน
ต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสตูรครุศา
สตรบณัฑติ (คบ.) หลักสตูรนวตักรรมเกษตร   
2.2.1 ปฏิรูปการเรียนรู้และการจดัการเรียนการ
สอน ให้บูรณาการกับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างจิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.2.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดย
บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
2.3.1 พัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงคต์ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษท่ี 21 
และคณุลักษณะ 4 ประการ 
2.3.2 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 

   

ตัวชี้วัดที่ 16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
 

กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมการบูรณาการการจดัการ
เรียนการสอนกระบวนการเรียนรูก้ับการท างาน 
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ และสร้างจิตส านึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงการผลติบัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ 4 ประการ 

ตัวชี้วัดที่ 17. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
และสนบัสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีที่มตี่อการบริหารงานของคณะ 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ 19. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้งคุณค่าและประสิทธิภาพ
องค์กร 

แนวทำง/มำตรกำร 
3.1.1 ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
3.2.1 พัฒนาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาความรู้
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง 
3.3.1 จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ที่ทันสมัย 
3.3.2 เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะและ
แนะน าหลักสูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 
3.3.3 บริการวิชาการเน้นพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท และ
พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเกษตร
และชีวภาพให้เป็นท่ีรูจ้ักมากข้ึน 
3.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งและการปฏิบตัิงาน 
 
 

กลยุทธ์ 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาและ
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ 3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของคณะสูส่าธารณะ 

ตัวชี้วัดที่ 20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การ
วิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) 
ที่เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
 

กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
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5.10 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)  
 

  
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“เป็นสถำบนัผลิตบัณฑิตที่มีอัตลกัษณ์ มีคุณภำพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำเกษตรไทย มุ่งพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร” 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร 

บัณฑิตมีคุณภาพ  
ตามหลักสูตร  

เกิดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  

ชุมชน
เข้มแข็ง 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
เกษตร 

การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผน/
เป้าหมายประกันคุณภาพ 

- หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ 
- หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการและแนวทางพัฒนาประเทศ 

บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 
- พัฒนานักศึกษาให้มีทกัษะศตวรรษที ่21 
- ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและ
การประชาสัมพันธ ์

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ/อุปกรณ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์  พัฒนาระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้ 

สามารถอนุรักษ์สุมนไพรพื้นบา้น
และข้าวพันธุพ์ื้นเมืองจังหวัด
ชัยนาท  

- งานวจิัยน าไปใช้ประโยชน์ในการสอน พัฒนา
ชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
- งานวจิัยได้รับการรับรองคุณภาพ 

- สร้างคุณค่าแก่ชุมชน 
- บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการ 
- ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

- สนับสนุนการวิจยั  
- สนับสนุนการตพีิมพ์เผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน ์
 

- ส ารวจความต้องการของชุมชน 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
- บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอน 

วิสัยทัศน์ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์  
 

ประสิทธิผล
  

คุณภำพ 
  

ประสิทธิภำพ 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
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5.11 แผนที่น ำทำง (Road Map)  
 

 
 

 
กำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำ
นักศึกษำ 

 
• บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

กับการวิจัยและบริการวิชากา 
• ส่งเสริมบณัฑิตให้มคีุณลักษณะและ

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ การมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ เพิม่ขึ้นอย่าง
ชัดเจน 

• ส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า 

• ส่งเสริมความสามารถด้านการ
ประกอบการส าหรับนักศึกษาตาม
นโยบายการศึกษาในด้านการฝึก
ปฏิบัติสู่การประกอบวิชาชีพ 

 

 
• ปรับปรุงหรือพัฒนาใหส้อดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 

• พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นส าหรับ 
Upskill/Reskill ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรม
และคนท างาน 

• ยกระดับความสามารถ การเรียน
ภาษาอังกฤษ และการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ
นักศึกษาและบณัฑิตตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป 

• พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศนักศึกษาใหผ้่านเกณฑ ์
IC3 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

• พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารมาตรฐาน ISO/IEC17025 

• จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

งำนวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้ 
 

• วิจัยพัฒนาปลารา้และผลิตภณัฑ์
อาหารหมักพ้ืนบ้านไทย 

• วิจัยพัฒนานวัตกรรมข้าวและ
ผลิตภณัฑ ์

• วิจัยและพัฒนาด้านเหด็เศรษฐกิจ 
• วิจัยและพัฒนาด้านตาลโตนด 
• ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

• วิจัยพัฒนาปลารา้และผลิตภณัฑ์
อาหารหมักพ้ืนบ้านไทย 

• วิจัยพัฒนานวัตกรรมข้าวและ
ผลิตภณัฑ ์

• วิจัยและพัฒนาด้านเหด็เศรษฐกิจ 
• วิจัยและพัฒนาด้านตาลโตนด 
• การพัฒนางานวิจัยท่ีน าไปสู่การใช้

ประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
• สร้างความร่วมมือในการวจิัยระหว่าง

นักวิชาการ หน่วยงานท้องถิ่นและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำย 
 

2561-2562 
 

2563-2565 
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กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

 
• บริการวิชาการด้านการผลติและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าว 
สมุนไพร ปลาร้า ตาลโตนด) 

• การพัฒนาระบบและนวตักรรม
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

• ส่งเสริมการปลูกข้าวให้ผา่นการ
รับรองในระบบ GMP และ Organic 

• ส่งเสริมการปลูกผักให้ผ่านการรับรอง
ในระบบ GMP และ Organic 

• ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น /ชุมชน
เมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างยั่งยืนด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

• ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
 

 
• บริการวิชาการด้านการผลติและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าว 
สมุนไพร ปลาร้า ตาลโตนด) 

• ส่งเสริมการปลูกข้าวให้ผา่นการ
รับรองในระบบ GMP และ Organic 

• ส่งเสริมการปลูกผักให้ผ่านการ
รับรองในระบบ GMP และ Organic 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 

• เป็นแหล่งวิจัย บริการวิชาการ
ถ่ายทอดความรูด้้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ปลาร้า ข้าว ตาลโตนด 
การเพาะเห็ด นมแพะ และสามารถ
น าไปใช้ในการสรา้งอาชีพของชุมชน
และท้องถิ่น 

• ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

 
 

เป้ำหมำย 
 

2561-2562 
 

2563-2565 
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ส่วนที่ 6 
กำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัต ิ

 
6.1 ระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรและชีวภาพ จะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ
ประเมินผลส าเร็จของแผนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น มีระบบการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ไปสู่เป้าหมายใน
รูปของแผนงาน/โครงการ ก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  

2. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปยังบุคลากรทุกคนในคณะรับทราบและ
น าไปใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 

3. ก ากับติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จ ประเมินผลตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ฯ  

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ  

กลไกการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพสู่การปฏิบัติ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์ฯ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
1. โครงการ/งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

- ประธานหลักสูตร 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร ่
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือ
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 

4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

- คณบด ี
- ประธานหลักสูตร 

6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีร่วมมอืด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 

9. จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ 
10. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน 

- คณบด ี
- ประธานหลักสูตร 

11. จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
12. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

- คณบด ี
- คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
13. จ านวนหลักสูตรได้รับการปรบัปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 

14. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับเครือข่ายภายนอก 
 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 
- ประธานหลักสูตร 

15. ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 

17. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อการบรหิารงานของคณะ - คณบด ี

- รองคณบด ี
- ประธานหลักสูตร 

19. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ท่ี
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

- คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
- ผู้ช่วยคณบดฝี่ายส านักงาน
คณบดีและเทคโนโลยี
สารสนเทศและบริการ
วิชาการ 

21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
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6.2 วัตถุประสงค์ของกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 
 

 1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 

2. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และรายงานผู้บริหาร 
3. เพ่ือน าผลการประเมินการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ รวมทัง้การด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะต่อไป 
 
6.3 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ จากผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรมต่างๆ เสนอให้ผู้บริหาร ทราบเป็นระยะๆ เพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนในปีต่อไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ  
ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ วิธีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน ด าเนินการดังนี้ 

1. ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากผู้เกี่ยวข้องและผู้รั บผิดชอบตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ โดยใช้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการ
ติดตาม 

2. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

3. สรุปผลการด าเนินตามแผนงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

4. น าเสนอข้อมูลการผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ตามล าดับ 

5. เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  ท าการสรุปผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม สรุปประเด็นปัญหา/

แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดท าแผน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในรอบถัดไป และ
น าเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ 

 
6.4 ขั้นตอนวิธีกำรรำยงำนผลระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
 

ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก าหนด  

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้การรายงานดังกล่าวจัดท าผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก 
ส านักงานฯ จึงได้จัดท าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของ
รัฐใช้รายงานผลการด าเนินการตามแผนระดับต่างๆ ของประเทศ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงาน
ที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็น
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องค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานฯ 
ดังนั้นการใช้งานระบบ eMENSCR ในการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 

1. ประเภทของผู้ใช้งำนระบบฯ (User) 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ จ าแนกประเภทของผู้ใช้งานระบบฯ ตามบทบาทหน้า 

ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร คือ ส่วนราชการระดับกองโดยความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกองหรือ

เทียบเท่า ท าหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าเป็น
รายไตรมาส และส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติจาก “ผู้อนุมัต”ิ 

2) ผู้น ำเข้ำข้อมูลแผน คือ ส่วนราชการระดับกองที่ได้รับมอบหมายในการน าเข้าแผนระดับ 3 ของ
หน่วยงานเข้าสู่ระบบฯ เช่น กองยุทธศาสตร์, กองนโยบายและแผน โดยหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าและ
ระดับกระทรวงจะได้รับเพียง Username เดียวต่อหนึ่งหน่วยงาน 

3) ผู้อนุมัติ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการ
ระดับกองน าเข้ามาในระบบฯ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องก่อนจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดท า
รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป (รายละเอียดในส่วนนี้จะถูกอธิบายในหัวข้อ “ล าดับการอนุมัติ 
(M7)”) 

4) ผู้ประสำนงำนระดับกระทรวง (ป.ย.ป.) คือ กลุ่มงาน ป.ย.ป. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่ ป.ย.ป. ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถดูภาพรวมของทุกโครงการในทุกสถานะภายใน
กระทรวงได้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ 

5) ผู้ติดตำมและตรวจสอบ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ, คณะรัฐมนตรี , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , 
สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น 

 
 
 
2. ข้อมูลที่หน่วยงำนจะต้องน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
หน่วยงานของรัฐจะต้องน าข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใน 2 ส่วน 

ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน และ การน าเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน...,
แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรหรือกำรด ำเนินงำน 
1) กำรเพิ่มโครงกำรใหม่ (M1-M5) 
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีโครงการที่จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ หน่วยงานระดับกอง โดยความ

รับผิดชอบของผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าจะต้องส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
เข้าในระบบฯ ภายในไตรมาสที่  1 ของปีงบประมาณนั้น1 ทั้งนี้  หากเป็นโครงการที่มีการริเริ่มระหว่าง
ปีงบประมาณ ให้หน่วยงานน าเข้าข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสที่มีการริเริ่มโครงการ โดย
ข้อมูลที่จะต้องน าเข้าในระบบฯ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก (5 Module) ได้แก่
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M1 : ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
M2 : ข้อมูลทั่วไป
M3 : รายละเอียดโครงการ
M4 : กิจกรรม
M5 : แผนการใช้งบประมาณ 

โดยข้อมูลโครงการในส่วน M1-M5 จะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบฯ ในสถานะ “ร่างโครงการ” กล่าวคือ 
ข้อมูลโครงการจะยังไม่ถูกเผยแพร่และผู้กรอกข้อมูลยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้อยู่เสมอ จนกว่าร่างโครงการ
ดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง “ผู้อนุมัติ” และเปลี่ยนสถานะจากร่างโครงการเป็น “โครงการรออนุมัติ” (รายละเอียด
ในส่วนนี้จะถูกอธิบายในหัวข้อ “ล าดับการอนุมัติ (M7)”) 

2) กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (M6) 
เมื่อโครงการที่ได้น าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน (M1-M5) เข้าในระบบแล้ว ถูก

ด าเนินการหรือมีความคืบหน้า หน่วยงานผู้กรอกข้อมูลข้างต้นจะต้อง รายงานผลการด าเนินการ (M6) ที่
เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส โดยมีระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสในการรายงานผล โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ผ่านการอนุมัติตามล าดับ (M7) ด้วยเช่นกัน 

ภำพที่ 7 กรอบเวลาในการน าเข้าข้อมูลโครงการ การรายงานผลการด าเนินการ และการขออนุมัติข้อมูล 
 

ส่วนที่ 2 กำรน ำเข้ำแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติกำรด้ำน.../แผนปฏิบัติรำชกำร) ของหน่วยงำน 
นอกจากการน าเข้าข้อมูลโครงการดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นนั้น ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐ

จะต้องน าเข้าสู่ระบบ ฯ ได้แก่ การน าเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน.../แผนปฏิบัติราชการ) ของ
หน่วยงาน โดยข้อมูลที่จะต้องน าเข้าระบบฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

กำรกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์ม เพ่ือแสดงถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับ 2 และ 3 อ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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กำรอัปโหลดไฟล์ (.pdf) แผนระดับ 3 ฉบับเต็ม ที่หน่วยงานได้จัดท าเข้าสู่ระบบฯ ใน
รูปแบบ pdf file โดยหน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนระดับ 3 ได้ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

ทั้งนี้ การน าเข้าแผนระดับ 3 ให้หน่วยงานมอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกองที่เกี่ยวข้องเพียง 
Username เดียว ในการน าเข้าข้อมูล โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (M7) 

3. ล ำดับกำรอนุมัติ (M7) 
การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ทั้งในส่วนของข้อมูลโครงการและในส่วนของ

การน าเข้าแผนระดับ 3 ล้วนต้องผ่านการอนุมัติข้อมูลตามล าดับขั้น (M7) เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล ซึ่งรูปแบบล าดับการอนุมัติจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน โดย
มหาวิทยาลัยมีล าดับการอนุมัติ ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภำพที่ 8 ล าดับการอนุมัติของมหาวิทยาลัย 

 

ทั้งนี้  ส าหรับหน่วยงานที่ได้แจ้งข้อมูลล าดับการอนุมัติมายังส านักงานฯ แล้ว แต่ภายหลังมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร ซึ่งท าให้ล าดับการอนุมัติ (M7) ของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใน
เบื้องต้นขอให้หน่วยงานแจ้งรายละเอียดดังกล่าวมาทาง email : emenscr@nesdc.go.th เพ่ือหารือแนว
ทางการด าเนินการต่อไป 

4. สถำนะของโครงกำร 
1) ร่ำงโครงกำร หมำยถึง โครงการที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ ครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล

เพ่ือขอรับการอนุมัติ ซึ่งในส่วนนี้ผู้กรอกข้อมูล ยังสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดภายในโครงการได้อยู่
เสมอ 

2) ร่ำงโครงกำร (ไม่สมบูรณ์) หมายถึง โครงการที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ ยังไม่ครบถ้วน จึงไม่
สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติได้ 

3) รออนุมัติ หมายถึง โครงการที่ผู้น าเข้าข้อมูลโครงการได้ส่งข้อมูลไปยังผู้อนุมัติแล้ว และผู้อนุมัติอยู่
ระหว่างพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4) รอแก้ไข หมายถึง โครงการที่ผู้อนุมัติพิจารณาแล้วว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งกลับไป
ให้ผู้น าเข้าข้อมูลโครงการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม 
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5) อนุมัติแล้ว หมายถึง โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วตลอดสายการบังคับบัญชา และข้อมูล
โครงการถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ 

5. กำรขอ Username และ Password เพื่อเข้ำใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
ในกรณีที่หน่วยงานใดยังไม่มี ชื่อผู้ใช้ (Username) ส าหรับ Login เข้าใช้งานระบบฯ หรือ ลืม

รหัสผ่าน/ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถด าเนินการได้โดยการกรอกข้อมูลตาม แบบฟอร์มการขอ 
Username และ  Password และ แบบฟอร์มการ  Reset Password ซึ่ งดาวน์ โหลดได้ท างเว็บ ไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/ระบบ-emenscr ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง email : 
emenscr@nesdc.go.th 

mailto:emenscr@nesdc.go.th
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนคณะเกษตรและชีภำพ 
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ภำคผนวก ข ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนคณะเกษตรและชีวภำพ  
(ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี) 

วันที่ 29 มกรำคม 2563 
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ภำคผนวก ค ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ข้อมูลที่ติดตำม และกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย/ข้อมูลที่ติดตำม กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 

1. โครงการ/งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพื้นที่
เป้าหมาย 

โครงการ/
หัวข้อวิจัย 

ค ำอธิบำย 
     โครงการวิจัยหรืองานวิจัยท่ีพฒันาหัวข้อวิจัยจากความต้องการของ
ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ชุมชนเขตจตุจักร 
เขตลาดพร้าว เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนม แพะนม
หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร) 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     โครงการวิจัยหรืองานวิจัยท่ีมคีวามสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณที่รายงาน 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนโครงการวจิัยหรืองานวจิัยที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน ในพื้นทีเ่ป้าหมายในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

เรื่อง ค ำอธิบำย 
     ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
     ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติหรือระดับ
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 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณที่
รายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 



- 94 - 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย/ข้อมูลที่ติดตำม กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณที่
รายงาน 

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชน หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ค ำอธิบำย 
     งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือ บูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัยต่อยอด การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในรอบปีงบประมาณ 
     2. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในรอบปีงบประมาณที่รายงาน 

กำรค ำนวณ 
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 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“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  

4. จ านวนกิจกรรมการให้บริการวชิาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

กิจกรรม 
 

ค ำอธิบำย 
     การบริการวิชาการเป็นภารกจิหลักอีกอย่างหนึ่งของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ จึงมีการน าองค์ความรู้ที่พัฒนาไดสู้่การปฏิบัติในชุมชน  บนฐาน
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 
(พ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม-
ชัยนาท) 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อ

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนกิจกรรมการให้บริการวชิาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ด้านวิจยัและบริการวิชาการ 
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท  ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย/ข้อมูลที่ติดตำม กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจยัและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตร
และอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท  ในปีงบประมาณที่รายงาน 

5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

กิจกรรม ค ำอธิบำย 
      การบริการวิชาการตามแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และการปรับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ซึ่งมีประเด็นส าคญัใน
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบริการ
วิชาการตามจดุเด่น จดุเน้นของแต่ละคณะโดยใช้ศักยภาพ ความเช่ียวชาญ 
และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกดิประสทิธิภาพสูงสุด และต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืน 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่นที่
ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่นที่
ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทาง
พระราชด าริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 

กิจกรรม ค ำอธิบำย 
     โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ 
อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย หรือโครงการบริการวิชาการตามแนวทาง 
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งด าเนินงานในปีงบประมาณ 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     กิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ในปีงบประมาณที่รายงาน 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการ 
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
 

โครงการ ค ำอธิบำย 
     การบูรณาการการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เป็นการใช้ทรัพยากรรวมกัน ท้ังดา้นอุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคคล ซึ่งจะ
ช่วยให้การบริการวิชาการมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม  

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่รายงาน 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย/ข้อมูลที่ติดตำม กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั ในปีงบประมาณที่รายงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคมทีร่่วมมือด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

แห่ง ค ำอธิบำย 
     หนึ่งในพันธกิจหลักของยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี 
คือ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าชุมชนให้มีคุณธรรมและ
ความสามารถในการบริหารงานเพือ่ประโยชน์ต่อส่วนรวม” ดังนั้น คณะ
เกษตรและชีวภาพ จึงได้ก าหนดตวัช้ีวัดจ านวนเครือข่ายความร่วมมอื
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการด
เนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     เครือข่ายความร่วมมือด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ 
เช่น จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี  ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพรา้ว  
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้านอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมในปีงบประมาณที่รายงาน 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการของ
คณะ เช่น จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี  ชุมชนเขตจตุจักร เขต
ลาดพร้าว  เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือดา้นอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสม ในปีงบประมาณทีร่ายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

9. จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณะ 
 

คน ค ำอธิบำย 
     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ให้ความส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแกส่ังคม  เพ่ือให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการปฏบิัติจริง 
เป็นการเสรมิสร้างทักษะและจติส านักในการพัฒนาท้องถิ่น  
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบรกิารวิชาการของคณะในปีงบประมาณที่
รายงาน 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ (ไม่นบัซ้ า) 
ในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย/ข้อมูลที่ติดตำม กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
10. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการวิจัยหรือ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 

รายวิชา ค ำอธิบำย 
     การบูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
คือ การน าศาสตร์ของการวิจัย หรอืการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มี
ความสัมพันธ์เกีย่วข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อ
เดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ครบถว้นในตัวเอง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เช่น เกิดองค์ความรู้ใหก้ับนักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่รับบริการ 
และมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     รายวิชาที่น าการวิจัย หรือ การบริการวิชาการ มาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนรายวิชาท่ีน าการวิจยั หรือ การบริการวิชาการ มาบรูณาการกับ
การเรยีนการสอน 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

11. จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

กิจกรรม ค ำอธิบำย 
     การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญอีกประการ
หนึ่งของคณะเกษตรและชีวภาพ  จึงมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถเีกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูด้้านภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยใน
ปีงบประมาณที่รายงาน 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษศ์ิลปะและวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทยในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

12. มแีหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

แหล่ง ค ำอธิบำย 
     คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนนิการปรับแก้ตัวช้ีวัดใหส้อดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภัฏ  เพื่อให้มีความเข้มแข็งใน
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เสรมิสร้างคุณคา่และสรา้งจิตส านกึรักษ์ท้องถิ่น บูรณาการให้เกดิการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยการสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาพัฒนาต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นแหล่งเรยีนรู้ของชุมชน 

กำรค ำนวณ 
     นับจ านวนแหล่งเรียนรู้ จ านวนโครงการกิจกรรมทีด่ าเนินการจากแหล่ง
เรียนรูฯ้ จ านวนการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้ฯ ท่ีมีการด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย/ข้อมูลที่ติดตำม กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
     แหล่งเรียนด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 หมายถึง องค์ความรู ้
งานวิจัย ต ารา หนังสือ เอกสาร นิทรรศการถาวร ฐานข้อมูล สารสนเทศ 
สื่อประสม เว็บไซต์ สถานท่ี งานวิชาการลักษณะอื่นๆ หรือกิจกรรม
โครงการ งานประเพณดี้านศลิปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลยัราชภฏั ด าเนินการรว่มกับภาคีเครือข่ายด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องน าไปสู่การสร้างความตระหนัก ความรัก หวงแหน ของประชาชน 
เยาวชน นักศึกษาในพ้ืนท่ีบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     แหล่งเรียนรู้ หรือจ านวนโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการจากแหลง่
เรียนรูฯ้ หรือจ านวนการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ฯ ท่ีมีการด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณที่รายงาน 

“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 

13.  จ านวนหลักสูตรไดร้ับการปรบัปรุงหรือพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม 

หลักสตูร ค ำอธิบำย 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรและชีวภาพ ท่ี
ด าเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงและความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศใน
อนาคต 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     หลักสูตรที่ได้ด าเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 ที่ผ่านการวิพากษ์จากผู้ประกอบการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนหลักสูตรทีไ่ด้ด าเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 ที่ผ่านการวิพากษ์จากผู้ประกอบการและผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

14. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรยีนการ
สอนกับเครือข่ายภายนอก 

รายวิชา/
กิจกรรม 

 

ค ำอธิบำย 
     พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและ
สมรรถนะวิชาชีพท่ีมุ่งเน้นสังคมเมอืงและการเป็นผู้ประกอบการ  
โดยจดักิจกรรมที่บูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายหรือ
ท้องถิ่น อาทิ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับเครือข่ายหรือ
ท้องถิ่น อาทิ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

15. ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

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

กำรค ำนวณ 
จ านวนบัณฑติที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภาย 

ในระยะเวลา 1 ป ี X 100 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจการมีงานท าทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมทบ และบัณฑิตที่

มีงานท าแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษามา
พิจารณา 

 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     1. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  
     2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจการมีงานท าทั้งหมด 
หมายเหตุ อ้างอิงจากรายงานการประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน 
“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 

16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน ค ำอธิบำย 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ผลิตบัณฑิตของคณะและหลักสูตรว่าเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่ง
ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     1. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
     2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
หมายเหตุ อ้างอิงจากรายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

กำรค ำนวณ 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

X 100 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
 
หมำยเหตุ 
ใช้ผลการประเมินบัณฑติตามรอบปีการศึกษาท่ีอยู่ในรอบปีงบประมาณนั้นๆ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
17. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ ค ำอธิบำย 
    นอกจากหน้าท่ีสอนแล้ว อาจารย์ยังมีหน้าทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่ง 
คือการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชา อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง
การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบตัิงานดังกล่าวของอาจารย์ และสะท้อนถึง
คุณภาพของคณะ 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

กำรค ำนวณ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“คะแนน 5”     ผลการค านวณรอ้ยละ 60 ข้ึนไป 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 

18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่
มีต่อการบริหารงานของคณะ 

ร้อยละ ค ำอธิบำย 
การประเมินจะด าเนินการประเมนิความพึงใจผู้มีส่วนไดส้่วน

เสียของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาที่มตี่อการบรหิารงาน
ของคณะ  

 
ข้อมูลที่ติดตำม 
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบรหิารจดัการของ
คณะ 

1.1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน ประกอบด้วย การจัด
หลักสตูรการเรยีนการสอน กระบวนการเรียน 
การสอน สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรที่มีต่อการบรหิาร
จัดการของคณะ 

2.1 ด้านกระบวนการท างานและการบริหารงาน 
2.2 ด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการท างาน 
2.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กำรค ำนวณ 
ร้อยละความพอใจของนักศึกษา+ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและ

บุคลากร 
2 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“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 
 

19. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา คะแนน ค ำอธิบำย 
     การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการควบคุมดูแลปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการศึกษาทุกปี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

กำรค ำนวณ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ   

20. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ ค ำอธิบำย 
     บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานประจ า และทักษะอื่นๆ ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ หรือทักษะวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง
ที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ 
     2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 

กำรค ำนวณ 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดร้ับการพัฒนา

ความรู้/ทักษะวิชาชีพ X 100 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“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 

21. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย 
การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ)  
ที่เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

 ค ำอธิบำย 
     การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ ของคณะ
เกษตรและชีวภาพ ไปยังบุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมและผลงานของคณะเกษตรและชีวภาพ 
 
ข้อมูลที่ติดตำม 
     จ านวนการเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ
ของคณ ะเพื่ อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน ช่องทางต่ างๆ  ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน 

กำรค ำนวณ 
นับจ านวนการเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการของคณะ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ภำคผนวก ง  
แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ....... และ 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. .............) รอบ ........ เดือน 
คณะเกษตรและชีวภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

(ข้อมูลระหว่ำงวันที่ .............................) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ ......... 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล กำรบรรลุ รำยละเอียด/อ้ำงอิง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ .......... 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล กำรบรรลุ รำยละเอียด/อ้ำงอิง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล กำรบรรลุ รำยละเอียด/อ้ำงอิง 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด      
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด จ านวน .......... ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ   .......... 
ตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย  จ านวน .......... ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ   .......... 
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย  จ านวน .......... ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ .......... 
 


