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ผ่านความเห็น
คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง 12/2563 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนิ น งานของคณะ มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ล ะตัวชี้วัด เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี อันจะนาไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้การดาเนินงาน
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ
ในการจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้
คานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2563) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุม ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้าน
นโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
การดาเนินงานครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี มี ความส าคั ญ เป็ น อย่ างยิ่ ง เพราะจะเป็ น แนวทางการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคณะฯ ได้เป็นอย่างดี ดั้งนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จึ งจัดทาแผนปฏิบั ติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบั บนี้ ภายใต้ห ลั กการที่ส อดคล้ อง
เชื่อมโยงกับ แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะเกษตรและชีว ภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2563) โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 2) เพื่อการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และ 3) เพื่อนาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติให้เ กิดประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
8 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ และ 24 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป้าประสงค์
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง
2. สามารถนาผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร
ตัวชี้วัด
1. โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย
2. จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
4. จานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
5. จานวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน
6. จานวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
7. จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
8. จานวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
9. จานวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ
10. จานวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
11. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
12. จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
13. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนาองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดาริบนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base)
จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
แนวทาง/มาตรการ
1.1.1 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
1.1.2 จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
1.2.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.2.2 นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม หรือการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์
1.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน บนฐานความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทร
เกษม-ชัยนาท
1.3.3 ดาเนินงานบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย
1.3.4 บริการวิชาการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
1.4.1 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
1.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับท้องถิ่น ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เช่น จังหวัด
ชัยนาท ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้าน
อื่นๆ ที่เหมาะสม
1.5.1 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น
1.6.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้าวและสมุนไพร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
2. อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ข

ตัวชี้วัด
14. จานวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม
15. จานวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก
16. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
17. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
18. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
19. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ต่อจานวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ
20. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 ต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
กลยุทธ์
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือศาสตร์
ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการทางาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
แนวทาง/มาตรการ
2.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.1.2 บูรณาการความร่วมมือของศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร
2.2.1 ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการกับการทางาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
2.2.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และท้องถิ่น
2.3.1 พัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.3.2 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตาแหน่งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อม
รับศตวรรษที่ 21
ค

ตัวชี้วัด
21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ
22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
23. ข่าวสารการดาเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
24. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
กลยุทธ์
3.1 ปรับปรุงการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แนวทาง/มาตรการ
3.1.1 ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.2.1 พัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
3.3.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
3.3.2 เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะและแนะนาหลัก สูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น
3.3.3 บริการวิชาการเน้นพื้นที่จังหวัดชัยนาท และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรและชีวภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
3.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งและการปฏิบัติงาน
งบประมาณที่ ใช้ ในการขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ จั ด โครงการ/กิจ กรรมของคณะเกษตรและชี ภ าพ
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบแผ่นดิน (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ คณะ
เกษตรและชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผ่นดิน
150,000

งบประมาณ (บาท)
รายได้
งบแผ่นดิน
(โครงการ
ยุทธศาสตร์ฯ)
2,000,000

ภาพรวม

ร้อยละ

2,150,000

16.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

10,014,200

-

398,900

10,413,100

80.60

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวม

60,000
10,224,200

46,900
46,900

250,000
2,648,900

356,900
12,920,000

2.76
100

ง

ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา
13 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้
เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะจะเป็ น แนวทางการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ของคณะ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของคณะเกษตรและชีว ภาพ คานึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)
1.2 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรรำชกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มำตรำ 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิ บั ติราชการของส่ วนราชการตามแผน (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกบมาตรฐานที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน
ให้เป็น หน้ าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม
มำตรำ 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรัฐมนตรี
-1-

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพ
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริการราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพัน
คณะรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี และส่ ว นราชการที่ จะต้องดาเนิ นการจัดทาภารกิจให้ เป็ นไปตามแผนการบริห าร
ราชการแผ่นดินนั้น
มำตรำ 14 ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทาแผนเป็นสี่ปี โดยนา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน และรายจ่ายและทรัพยากร
ต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการ และการติดตามประเมินผล
มำตรำ 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13
ในแต่ ล ะปี งบประมาณให้ ส่ วนราชการจัดท าแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี โดยให้ ระบุส าระส าคั ญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง ประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ ความเห็ น ชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ ว ให้ ส านัก
งบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
มำตรำ 17 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันกาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการตามมาตรา16 ให้ ส ามารถใช้ ได้ กั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ ต้ อ งจั ด ท าตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทาแผนจนเกินสมควร
มำตรำ 18 เมื่อมีการกาหนดงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด
แล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดาเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทา
ให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนาไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว
การปรั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการตามวรรคหนึ่ งจะกระท าได้ เฉพาะกรณี ที่ งานหรือ ภารกิ จ ใดไม่ อ าจ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจาเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากดาเนินการต่อไปจะ
เสี ย ค่ าใช้ จ่ ายเกิ น ความจ าเป็ น หรื อ มี ความจาเป็ น อย่ างอื่ น อัน ไม่ อาจหลี ก เลี่ ยงได้ ที่ จ ะต้ องเปลี่ ยนแปลง
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ ดาเนินการแก้ไขแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ให้สอดคล้องกันด้วย
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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดทำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2547
ข้อ 8 ให้ ส่ว นราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) แผนปฏิบั ติราชการสี่ ปี ให้จั ดทาแผนให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิ บวันนับแต่วันที่แผนการบริห าร
ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ให้ จั ด ท าและเสนอรัฐ มนตรี ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีงบประมาณต่อไป
ข้อ 9 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการ
ปรั บ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ นโยบายของรั ฐ บาลหรื อ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามมาตรา 13 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดาเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้นาข้อระเบียบข้อ 5 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้สานักเลขาธิการคระรัฐมนตรีแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขแผนนิติ
บัญญัติและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการดาเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้กาหนดไว้ใน
แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ให้ ส่ วนราชการมีห น้ าที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้ น
จาเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา 18 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เมื่อมีกรณีตามวรรคสองหรือกรณีที่ส่วนราการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแผนปฏิบัติราชการรีบ
แจ้ งให้ ส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ดชอบเกี่ย วกั บ การจัด ท าแผนการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น และแผนนิ ติ บั ญ ญั ติ
ดาเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันโดยเร็ว
พระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประ
สงคตาม มาตรา 7 ให้กาหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิป ญญาทองถิ่น ภูมิปญญา
ไทย และภูมิปญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม สานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันต่อทองถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต ดัง
กลาว จะตองใหมีจานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเข้าใจในคุณคา ความสานึก และความภูมิ ใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ของชาติ
(4) เรี ย นรู แ ละเสริ ม สรางความเขมแข็งของผู น าชุม ชน ผู น าศาสนาและนั ก การเมื องทองถิ่ น ใหมี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม
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(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ
การบารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.3 วัตถุประสงค์
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. เพื่ อ การบริ ห ารการใช้ จ่ ายงบประมาณให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายการเบิ ก จ่ ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อนาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
1.4 กระบวนกำรจัดทำ
คณะเกษตรและชีวภาพ จั ดท าแผนปฏิ บั ติราชการประจาปี อ ย่างเป็ นระบบ โดยการมีส่ วนร่ว มของ
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ กระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
คณะเกษตรและชีวภาพ
ประชุมจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี

รวบรวมผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อประกอบการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ฉบับร่าง 1)

เสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะ/คณะกรรมการประจา
คณะ
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
A
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ปรับแก้

ปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ (ฉบับร่าง 2)

A

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน
เพื่อพิจารณา

ปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ (ฉบับร่าง 3)
ปรับแก้

เห็นชอบ

ปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ปรับแก้
เห็นชอบ

จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ฉบับสมบูรณ์)
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ภำพที่ 1 กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จากแผนภาพกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลการจัดทาแผนของคณะเกษตรและชีวภาพ (คณะกรรมการนโยบาย
และแผนคณะเกษตรและชีวภาพ)
2. รวบรวมผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
ประกอบการประชุมจัดทาแผน
3. ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะเกษตรและ
ชีวภาพ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ และนโยบายมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒ นา
ประเทศ
4. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ฉบับร่าง 1)
5. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปี ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อ
พิจารณา
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6. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการประจาคณะเสนอแนะ และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี (ฉบับร่าง 2)
7. เสนอแผนแผนปฏิบัติราชการประจาปี ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน
เพื่อพิจารณา
8. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผนเสนอแนะ และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ฉบับร่าง 3)
9. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม เพื่อพิจารณา
10. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ฉบับสมบูรณ์
11. เผยแพร่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วให้ทุกหน่วยงานภายใน
คณะนาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. คณะเกษตรและชีวภาพ มีกรอบทิศทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัต ถุประสงค์ นโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์
2. ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับควบคุมและติดตามผล ทาให้สามารถการตรวจสอบได้ว่า งานได้ดาเนินไป
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะได้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) มาปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน
3. เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานคณะเกษตรและชีวภาพ ส่งผลทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจในการบริหารงานของคณะเกษตรและชีวภาพ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบื้องต้น
2.1 ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม มีพัฒ นาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นเกษตร โดยความรั บ ผิ ด ชอบของหมวดวิ ช าเกษตรกรรมในสั งกั ด ค ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร
เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น
วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒ นาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสู ตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒ นาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิ ช าเกษตรศาสตร์ ได้ รั บ การจั ด ตั้ งเป็ น คณะวิ ช าเกษตรและอุ ต สาหกรรมเมื่ อ วัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล
ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลั ก สู ต ร 4 ปี ) และเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพสั ต ว์
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 116 ตอนพิ เศษ 79 ง. หน้ า 9 ลงวัน ที่ 12 ตุ ล าคม พ.ศ. 2542
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
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เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2548
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ในปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การอาหาร หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลั กสู ต รเกษตรศาสตร์ เป็ น หลั กสู ต ร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ในปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชี ว ภาพ ได้ รับ การอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท แต่ต้องของดเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจานวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ
คณะมี ผ ลการประเมิ น ภายนอกโดย สมศ. (รอบล่ าสุ ด ) ไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการจั ด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560
2.2 ทาเนียบผู้บริหาร
คณะเกษตรและชีวภาพ มีลาดับการบริหารของผู้บริหารคณะฯ ดังต่อไปนี้
คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม มีลาดับของหัวหน้าคณะวิชา ดังนี้
พ.ศ. 2527 – 2529
นายวสุธาร ศรีนพรัตน์
พ.ศ. 2530 – 2534
นายสารอง ศุภศิริเมธาการ
พ.ศ. 2534 – 2537
นายกมล ยุพกรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีลาดับของคณบดี ดังนี้
พ.ศ. 2538 – 2540
ผศ.วรรณา กัลยาณะวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2541 – 2544
ผศ.นพพร ชัยชานาญ
พ.ศ. 2545 – 2546
นายนิยม บุญพิคา
พ.ศ. 2546
ผศ.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ (รักษาการ)
พ.ศ. 2546 – 2548
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
คณะเกษตรและชีวภาพ มีลาดับของคณบดี ดังนี้
พ.ศ. 2548 – 2552
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
พ.ศ. 2552 – 2556
ผศ.สุรพล พหลภาคย์
พ.ศ. 2556 – 2560
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
พ.ศ. 2560
ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช (รักษาการ)
พ.ศ. 2560
ผศ.เอนก เทียนบูชา (รักษาการ)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
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2.3 ที่ตั้ง และแผนที่หน่วยงาน
ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192
การคมนาคม
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ
รถประจาทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529
รถประจาทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206

ภาพที่ 2 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23)
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2.4 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะฯ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ
รองคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารคณะ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการการศึกษา

งานนโยบาย
และแผน และการ
ประกันคุณาภพ
การศึกษา

งานวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ
เกษตรและชีวภาพ
ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปรเซสซิงค์

งานบริหารหลักสูตร

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตร
และการ
ประกอบการ

ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้านมแพะ
จันทรเกษม

ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

2.5 โครงสร้างการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะฯ

รองคณบดี

คณะกรรมการบริหารคณะฯ

ผู้ช่วยคณบดี
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสานักงานคณบดี

งานบริหารคณะ

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริการการศึกษา
- งานนโยบายและแผน

งานบริหารหลักสูตร

ศูนย์บริการวิชาการฯ
เกษตรแ

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์
เกษตรและการประกอบการ
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

- โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปร
เซสซิงค์
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน
เกษตรและชีวภาพ
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
น้านมแพะ
- ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารงานคณะเกษตรและชีวภาพ
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2.6 คณะกรรมการประจาคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ
2.6.1 รายชื่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ
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 รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
(รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม)
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน
(นายสันติธรรม โชติประทุม)
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(นายอานาจ ภักดีโต)
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
(นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร)
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสานักงานคณบดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์)
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์)
7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล)
8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์)
9. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท (นายชวภัทร สุวิริยะไพศาล)
10. หัวหน้าสานักงานคณบดี
(นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์)
11. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ)
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
(รักษาการ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.7 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
2.7.1 ข้อมูลสารสนเทศ
1. ข้อมูลบุคลากร
คณะเกษตรและชีวภาพ มีบุ คลากรสายวิชาการจานวน 19 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใน
อุดมศึกษา จานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 11 คน และอาจารย์ประจาตามสัญญา จานวน 1 คน
มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการจ านวน 10 คน แบ่ ง เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 6 คน และ
ลูกจ้างประจาตามสัญญา จานวน 4 คน ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง จานวนอาจารย์ประจาคณะ
รายการ
ข้าราชการ

พนักงานใน
พนักงาน
อาจารย์ประจา รวม
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ตามสัญญา
อาจารย์ประจาทั้งหมด
6
1
11
1
19
ลาศึกษาต่อ
รวม
6
1
11
1
19
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
ตาราง จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
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 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้
คุณวุฒิ
ประเภท
ต่ากว่า ป.ตรี
ตรี
โท
เอก
รวม
- พนักงานมหาวิทยาลัย
6
6
*
- ลูกจ้างประจาตามสัญญา
4
4*
รวม
10
10
หมายเหตุ * ย้ายไปช่วยงานกองอาคาร 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
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ตาราง รายชื่ออาจารย์คณะเกษตรและชีวภาพ
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1 น.สพ.กมลชัย
ตรงวานิชนาม
ข้าราชการ
1 นายโกเมนทร์
บุญเจือ
2 น.สพ.สุรพล
พหลภาคย์
3 นางสุเมธี
กิตติพงศ์ไพศาล
4 นางสาวสุภาณี
ด่านวิริยะกุล
5 น.สพ.สมเกียรติ
ศีลสุทธิ์
6 นายสันติธรรม
โชติประทุม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
1 นายศิรส
ทองเชื้อ
2 นางสาวกัลยกร
วงศ์รักษ์
3 นายอานาจ
ภักดีโต
4 นายชินกร
จิรขจรจริตกุล
5 นางสาวสัณฐิตา
ตังคจิวางกูร
6 น.สพ.ชวภัทร
สุวิริยะไพศาล
7 นางสาวธัชชดา
อารยกาญจน์
8 นางสาวจันทรรัตน์ พิญชภณ
9 นายสุวิจักขณ์
อรุณลักษณ์
10 สพ.ญ.นันท์นภัส
จิวลวัฒน์
11 นางสาวจุฬาลักษณ์ ตลับนาค
ลูกจ้างประจาตามสัญญา
1 นายอุดมศักดิ์
ผ่องศรี

วันเดือนปี
ที่เข้ารับราชการ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สถานะ

2 พ.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปกติ

1 ต.ค. 2538
31 พ.ค. 2528
17 ม.ค. 2527
20 ม.ค. 2544
1 พ.ค. 2534
5 พ.ค. 2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

16 ต.ค. 2551
1 เม.ย. 2551
1 ต.ค. 2552
1 มิ.ย. 2553
7 มิ.ย. 2553
1 ส.ค. 2554
26 ก.ย. 2554
16 ต.ค. 2556
3 พ.ย. 2557
23 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

10 มิ.ย. 2554

อาจารย์
ปริญญาโท ปกติ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
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ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1 นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2

นางภัททิรา

ศรีประไพ

3

นางสาวศิริญญา

วิบูลย์อรรถ

4

นายอิทธิรงค์

จงใจ

5

นางสาวชลธิชา

มรรคผล

6

นางสาวสุมาลี

ถวายสินธุ์

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นักวิชาการพัสดุ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ลูกจ้างประจาตามสัญญา)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
1 นางสาวณิชนันท์ บุญมาก
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 นายธีรพล
สืบศรี
นักวิชาการเกษตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ย้ายไปช่วยงานกองอาคาร ตั้งแต่วันที่ 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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2. ข้อมูลนักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 มีนักศึกษารวม 117 คน แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ ดังนี้
ตาราง จานวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตร
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม
(ปี 4) (ปี 3) (ปี 2) (ปี 1) (คน)
1. วิทยาศาสตร์และ
4
7
1
19
9
10
16
62
เทคโนโลยีการอาหาร
2. วิทยาศาสตร์เกษตรและ
1
15
12
9
37
การประกอบการ
3. เกษตรศาสตร์
1
1
6
7
15
รวม (คน)
5
1
13
8
34
21
19
16
117
(สถิตินักศึกษาปัจจุบันจาแนกตามปีการศึกษาจากเว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
3. ข้อมูลหลักสูตร
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตร พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 ดังนี้
ตาราง ข้อมูลหลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพ
ลาดับที่
คณะ / คุณวุฒิ ย่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน*
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
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. ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะเกษตรและชีวภาพ มีจานวนอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการดังนี้
ตาราง ข้อมูลอาคารสถานที่คณะเกษตรและชีวภาพ
ประเภท
อาคาร
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม
โรงเรือนทางการเกษตร

จานวน (อาคาร/ห้อง)
7
9
6
2
5

2.7.2 ข้อมูลแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
1. ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
2. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”
3. พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมรา
โชบาย อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ
1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การวิจัย
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
5. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
6. อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”
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7. ค่านิยมองค์กร (Shared Value)
“เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น”
8. แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป้าประสงค์
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง
2. สามารถนาผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร
ตัวชี้วัด
1. โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย
2. จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
4. จานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
5. จานวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน
6. จานวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
7. จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
8. จานวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
9. จานวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ
10. จานวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
11. จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
12. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนาองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดาริบนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base)
จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
2. อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด
13. จานวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม
14. จานวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก
15. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
17. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือศาสตร์
ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการทางาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อม
รับศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ
19. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
20. ข่าวสารการดาเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
กลยุทธ์
3.1 ปรับปรุงการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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ส่วนที่ 3
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
(1) เป้าหมาย
2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
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 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
การวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ
4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่
เหมาะสม สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ
4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
4.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
4.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4.7.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อให้ การศึกษาวิช าการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้ บริการวิ ชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒ นาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒ นากระบวนการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดาเนินการตามพันธกิจที่กฎหมายกาหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จัน ทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อให้ บรรลุ ตามเป้าหมาย เป็นมหาวิทยาลั ยที่มีคุณ ค่าของสั งคม และ
ประเทศชาติ
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
(1) เป้าหมาย
2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
4.1.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อให้ การศึกษาวิช าการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้ บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต ครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุก
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ระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒ นาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒ นากระบวนการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดาเนินการตามพันธกิจ ที่กฎหมายกาหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จัน ทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อให้ บรรลุ ตามเป้าหมาย เป็นมหาวิทยาลั ยที่มีคุณ ค่าของสั งคม และ
ประเทศชาติ
3) ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
(1) เป้าหมาย
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
4 .1 การเกษตรสร้างมูลค่า
4.1.2 เกษตรปลอดภัย
สร้างความตระหนั กแก่ผู้ ผ ลิ ตและผู้ บ ริโภคทั่ วโลกในเรื่องความส าคัญ ของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทาการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทาเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทาเกษตรอินทรีย์
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รับ รองคุณ ภาพและมาตรฐานสิน ค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลั บ ส าหรับการ
ตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.1.3 เกษตรชีวภาพ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนาไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและ
ฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดั บโลก โดยการ
ส่ งเสริ ม การท าเกษตรกรรมแบบยั่ งยื น รวมถึ งการส่ งเสริม การปลู ก สมุ น ไพรเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริม
สุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณ ฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ ชิดระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒ นาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.1.4 เกษตรแปรรูป
ปรับ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริม การแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้น สูงที่มีคุณ ค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายด้ว ยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ปัจจุบันสินค้าเกษตร มีการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยการผลิตหลักที่
เป็ น ต้น ทุน ที่เพิ่มขึ้น แก่เกษตรกร คือ มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีจานวนมากในการเพาะปลู กข้าว ซึ่งปุ๋ยและ
สารเคมีเป็นสินค้านาเข้าที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นเรื่อ ยๆ ดังนั้นแนวโน้มของต้นทุนการผลิตข้าวจึงเพิ่มขึ้นด้วย
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นวิธีการที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการ
ใช้เคมีในการปลูก นอกจากจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศที่สูญเสียไปกับการนาเข้าสารเคมี
ทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านราคา
ในตลาดข้าวโลก รวมไปถึงสุ ขภาพอนามัยที่ แข็งแรงขึ้นทั้งแก่เกษตรกรและผู้ บริโภคเอง คณะเกษตรและ
ชีวภาพ เห็นความสาคัญในประเด็นนี้จึงได้จัดโครงการให้เกิดการเกษตรสร้างมูลค่า ตั้ งแต่การปลูก การดูและ
บริหารจัดการ และการแปรรูปสินค้าเกษตร ในพื้นที่เป้าหมายที่คณะรับผิดชอบ
4) ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(1) เป้าหมาย
2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
4.5.1 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินงานตามภาพกิจตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ก าหนดทั้ งด้านการจั ดการเรี ย นการสอน การวิจัย การบริการวิช าการ การท านุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม
ตลอดจนการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) ตามความเหมาะสมของบริบทด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
3.2 แผนระดับที่ 2
3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ าหมายที่ 1 คนไทยมี ก ารศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล มี ทั กษะ
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่ อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 เป้ าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญา
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มี
การสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 เป้ าหมายของแผนย่อ ย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒ นาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
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(2) ประเด็นที่ 3 การเกษตร (รอง)
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท :
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ)
- อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม มุ่งพัฒ นาท้องถิ่นตาม
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว และพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการศึ ก ษาของชุ ม ชนที่ ดี เพิ่ ม ขึ้ น สร้ างอาชี พ และสร้า งรายได้ ให้ กั บ ชุ ม ชน เกิ ด
กระบวนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มขน และพึ่งตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน และลดความเหลื่อมล้า เกิด
การบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการดาเนินงานช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัยของอาจารย์ที่
ทางานกับท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
คณะเกษตรและชีวภาพ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี คณะกรรมการ
ประจาคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการด้านต่างๆ รวมถึงการประชุมบุคลากรประจาภาค
การศึกษา เพื่อการกาหนดแนวทางในการบริหารงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย การ
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและติดตามการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการทางานเพื่อประชาชน
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3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งการพั ฒ นาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้ อหาสาระที่ ส อน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุค
ใหม่
เป้าหมายกิจกรรม
1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้
2) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
3) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจสามารถก ากั บ ดู แ ลและอ านวยการให้ ค รู
ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถนาไปจัดการสอนหรือจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน
4) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพิม่ เติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนาไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
กิจ กรรมที่ 3 พัฒ นายุ ทธศาสตร์การผลิ ตบัณ ฑิตที่ ตอบสนองความต้องการในการพั ฒ นา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้ าหมายกิจ กรรม ยุ ท ธศาสตร์การผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ ตอบสนองความต้อ งการในการพั ฒ นา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบั ณฑิต การพัฒ นาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัย
ให้แก่องค์กรภาคเอกชน
เป้าหมายกิจกรรม การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒ นาบุค ลากร ระหว่างภาครัฐ
เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัย
นวัตกรรม
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3.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณ ธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินั ย ค่านิ ยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบู รณ์ มีวินัยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก)
(3.1) เป้ าหมายระดับ ยุ ทธศาสตร์ที่ 2.1.1 คนไทยส่ว นใหญ่ มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม
(3.2) เป้าหมายระดับ ยุทธศาสตร์ที่ 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
(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
การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.2 พัฒ นาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
(3.6) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนาและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.6 จั ดทาสื่ อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ และสามารถใช้งานผ่ านระบบ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม (รอง)
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
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3.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) วัตถุประสงค์
3.4.1 เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
3.4.2 เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้ มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิตมีส่วน
ร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง
5) ตัวชี้วัด
(1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
6) กลยุทธ์
(5) ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ช าติ ไทย ปลู ก ฝั งวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและ
นอกระบบสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง
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3.3 แผนระดับที่ 3
3.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
เป้าหมาย
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
✥ 3Rs ได้ แ ก่ การอ่ า น ออก (Reading) การเขี ย น ได้ (Writing) และการคิ ด เลขเป็ น
(Arithmetics)
✥ 8Cs ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ านการคิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒ นธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทั กษะด้าน
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (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. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุ กคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทีย บเท่าที่รัฐ ต้องจั ดให้ ฟรี โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย ผู้ เรียนพิการได้รับการพัฒ นาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity) มี ตัว ชี้ วัดที่ ส าคั ญ เช่ น ผู้ เรี ย นระดับ การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานทุ ก คนได้รั บ การสนั บ สนุ น ค่ าใช้จ่ ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้ อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นั ก เรี ย นร่ว มกั บ นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนั กเรีย น
อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้ม ค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริห ารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุ นทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
เป็นต้น
5) ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก้ าวทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น พลวัต และบริ บ ท
ที่เปลี่ ย นแปลง (Relevancy) มีตั ว ชี้วัดที่ ส าคัญ เช่น อัน ดับ ความสามารถในการแข่งขั นของประเทศด้ าน
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การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจานวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบ
การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด
ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น
โครงการยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ กษาในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้ น ที่พิ เศษ
เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบั น การศึ กษาและหน่ ว ยงานที่ จั ดการศึก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มีค วามเชี่ ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กาลั งคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น เลิศเฉพาะด้าน ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการจัดทา
แผนผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้ เรีย นมีทักษะและคุณ ลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทั กษะและคุณ ลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
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3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 : การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เที ย มทางการศึก ษา มี
เป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เพือ่ การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา
ที่ มี ม าตรฐาน เชื่ อ มโยงและเข้ า ถึ งได้ แ ละมี แ ผนงานและโครงการส าคั ญ เช่ น โครงการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล
รายบุคคล ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจั ด การศึก ษาเพื่ อสร้า งเสริม คุณ ภาพชีวิตที่ เป็ น มิตรกับ สิ่ง แวดล้อ ม
มีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้
งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการ
สาคัญ เช่น โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้ าง บทบาท และระบบการบริห ารจั ด การการศึก ษามี ค วามคล่ อ งตั ว ชัด เจน
และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริห ารจั ดการศึกษามีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลส่ งผลต่อคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรทางการศึ ก ษารองรับ ลั ก ษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
โดยก าหนดแนวทางการพั ฒ นา คื อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจั ด การสถานศึ กษา ส่ งเสริมการมี ส่ ว นร่วมของทุ ก ภาคส่ ว นในการจัด การศึกษา
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดลองนาร่องระบบ
การจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น
3.3.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
วิสัยทัศ น์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้ สังคม นาทางไปสู่การเปลี่ ยนแปลง สร้าง
นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว
2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคการผลิต
3. เพือ่ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)
4. เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการก ากั บ ดู แ ลระบบอุ ด มศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ
ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง
ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 อุ ดมศึ กษาเป็ น แหล่ งพั ฒ นาก าลั งคนและสร้างเสริม ศัก ยภาพทั้ งทั กษะ
ความคิดและการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว
เป้าหมาย
1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพื่อให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1.3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยทางานและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank)
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ได้ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
ตัวชีวัดหลัก (Core KPI)
KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา ค่าเป้าหมาย 60 : 40
KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจานวนประชากร ช่วงอายุ 18 – 22 ปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60
KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) ค่าเป้าหมาย C1+
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒ นาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ
ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว
เป้าหมาย
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒ นานักศึกษาให้ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุ มความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.2 พัฒนาทักษะการทางานและการแก้ปัญหา (3R8C)
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย

ตัวชีวัดหลัก (Core KPI)
KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking
st
ค่าเป้าหมาย 21 Century
KPI 5 : Innovative Universities ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลั กของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒ นาต่อยอด
ความสามารถ ในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว
เป้าหมาย
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการบริการ
ที่มีต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center)
3.2 พัฒ นาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จานวนอาจารย์, จานวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation)
3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่นาไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และชี้นาสังคม
(จานวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม)
3.4 พั ฒ นาขี ด ความสามารถไปสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าของโลก (University 4.0, World
Class/Global University Ranking)
- 33 -

ตัวชีวัดหลัก (Core KPI)
KPI 6 : จานวนนักวิจัยต่อประชากร ค่าเป้าหมาย 60 คน
KPI 7 : รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ค่า
เป้าหมาย 50 ล้านบาทต่อปี
KPI 8 : World Class Ranking at 200 ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว
เป้าหมาย
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement)
4.2 ส่งเสริมการนาความรู้ไปสู่ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator
และ Accelerator)
4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือ
กับเอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University)
4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven)

ตัวชีวัดหลัก (Core KPI)
KPI 9 : จานวน Technology-based startups ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 แห่ง
KPI 10 : นาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ค่าเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 800 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ
มีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว
เป้าหมาย
5.1 การปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การและบทบาทของระบบอุ ด มศึ ก ษา (HE
Restructure, Governance Roles and Responsibility)
5.2 ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้
ทรัพยากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)
5.3 ระบบฐานข้อมูล และการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูล ต่อ
สกอ. และต่อสาธารณะ)
5.4 สร้ า งระบบการก ากั บ ดู แ ลที่ โ ปร่ ง ใส ความรั บ ผิ ด และตรวจสอบได้ (Governance
Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพ าะอ ย่ า งยิ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ บ ท บ าท ของสภ า
มหาวิทยาลัย
ตัวชีวัดหลัก (Core KPI)
KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว

เป้าหมาย
6.1 การปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณ ตามการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
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 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพั ฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุก
ด้าน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners)
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิ ทธิภ าพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ
ตัวชีวัดหลัก (Core KPI)
KPI 13 : ร้อยละการสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา
3.3.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2579)
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบั นที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ
เป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ”
พันธกิจ
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี เป็ น พลเมื อ งดี ใ นสั ง คม และมี ส มรรถนะ
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณ ภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น
การบูรณาการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการศึกษา
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และ
ดาเนิ น โครงการตามพัน ธกิจ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณ ภาพ
รวมถึง Timeline ในการดาเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น
ตัวชีวัด
1.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 จานวนหมู่บ้ าน/โรงเรียน ที่ม หาวิทยาลั ยราชภั ฏ ดาเนิ นโครงการอันเป็ นผลจากการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
1.3 ร้ อ ยละสะสมของจ านวนหมู่ บ้ านที่ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เข้ าด าเนิ น โครงการพั ฒ นา
เปรียบเทียบกับจานวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่)
1.4 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจานวนโครงการฯ สะสม
(แยกประเภทตามเป้าหมาย)
1.5 จ านวนภาคี เครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม ที่ ร วมมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒ นาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนา เปรียบเทียบกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.7 จ านวนผู้ เข้ าร่ ว มโครงการที่ เกี่ ย วกั บ การน้ อ มน าพระราโชบายด้ านการศึ ก ษา เพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
1.10 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
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1.12 จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่
ประสบความสาเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.13 อัตราการอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
โครงการหลัก
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. โครงการติดอาวุธทางปัญ ญาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้
พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ)
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณา
การองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเดิ ม ให้ ทั น สมั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ในรู ป แบบสหวิ ท ยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับ กระบวนการจั ดการเรียนรู้ให้ บูรณาการกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะและ
จิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณ ลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคงเข้มแข็ง มี
อาชีพ มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒ นาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลั กษณะการ Reprofile อย่างเป็น
รู ป ธรรม โดยก าหนดเป้ าหมายเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ รวมถึ ง ระยะเวลาและขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชีวัด
3.1 จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
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3.4 ระดับ ความสามารถด้านการใช้ภ าษาอังกฤษของผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
3.5 อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
3.7 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการ
เรียนรู้
3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ได้ รั บ การยอมรั บ ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ด้ า นการเป็ น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ใน
กากับของของรัฐ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ ความสาคัญกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร
ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชีวัด
4.1 จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
4.2 อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 ผลการสารวจการรับ รู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒ นาต่างๆ ที่สาคัญ ระดับชาติ/
จังหวัด/องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4.4 จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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4.5 ระดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูง
หรือสูงมาก
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ
4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ
4.9 ผลสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รั บบริการที่มีต่อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
โครงการหลัก
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์”
3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3.3.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1.2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชีวัด
1.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน)
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 จานวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนเชิง
พื้นที่
1.4 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจานวนโครงการฯ สะสม (แยก
ประเภทตามเป้าหมาย)
1.5 จานวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
1.10 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
1.12 จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบ
ความสาเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
3.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางานและเสริมสร้างทักษะและจิตสานึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น
3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มี ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงาน
ทา และ มีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
ตัวชีวัด
3.1 จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อกับการพัฒนาประเทศ
3.4 ระดั บ ความสามารถด้ า นการใช้ ภ าษาอั งกฤษของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
3.5 อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนา
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
4.1 ส่ งเสริมบุ คลากรที่เป็ นคนดีและคนเก่งให้พัฒ นาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
4.2 เพิ่มบทบาทการเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิ ทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชีวัด
4.1 จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ
4.4 จานวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Data & Information)
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ อยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
4.9 ผลสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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แผนระดับที่ 1

3.4 ผังเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ กับแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
ประเด็น 3 การเกษตร

แผนระดับที่ 2

แผนการปฏิรปู
ประเทศ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

การแข่งขันของประเทศ

แผนระดับที่ 3

ประเด็น 20 การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม

การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนการศึกษา
การจั
ด
การศึ
ก
ษาเพื
อ
่
การผลิ
ตและพัฒนากาลังคน
แห่งชาติ
ความมัน่ คงของสังคม การวิจัย และนวัตกรรม
(พ.ศ. 2560-2579) และประเทศชาติ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2579)

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ด้านการศึกษา : ประเด็นที่ 5
การปฏิรปู การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ

แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580)

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
อุดมศึกษาเป็นแหล่ง
พัฒนากาลังคนและ
สร้างเสริมศักยภาพ
ทั้งทักษะความคิด
และการรู้คิด เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ
นักศึกษา เสริมสร้าง
ความรู้ และทักษะ
ทางอาชีพให้พร้อม
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
สมรรถนะหลักของ
อุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่ง
พัฒนาต่อยอดความสามารถ
ในการใช้ความรู้ สร้าง
ผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่
จะนาไปใช้ประโยชน์ ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
อุดมศึกษาเป็น
แหล่งสนับสนุน
การสร้างงานและ
นาความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และ
มีระบบการกากับ
ดูแลที่รับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินการ
ของมหาวิทยาลัยใน
ทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ปรับระบบ
โครงสร้างการ
ตรวจสอบ การ
จัดสรร
งบประมาณ และ
การติดตาม
รายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนระดับที่ 3

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนกลยุทธ์คณะ
เกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1 สรุปจานวนโครงการและงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน
ตารางสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
รวม

ประเภทโครงการ
งบยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ
3
1

รวม
4

โครงการ
3

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์ โครงการ
2,000,000
1

ตามพันธกิจ
150,000

งบรายได้
โครงการ ตามพันธกิจ
-

รวม
งบประมาณ
2,150,000

ร้อยละ
16.64

6

4

10

6

398,900

4

10,014,200

-

-

10,413,100

80.60

3

3

6

3

250,000

1

60,000

2

46,900

356,900

2.76

12

8

20

12

2,648,900

6

10,224,200

2

46,900

12,920,000

100
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4.2 สรุปจานวนโครงการและงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงินและไตรมาส
ตารางสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงินและไตรมาส
ประเด็นยุทธศาสตร์/แหล่งเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- งบแผ่นดิน
- งบรายได้
- งบยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- งบแผ่นดิน
- งบรายได้
- งบยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- งบแผ่นดิน
- งบรายได้
- งบยุทธศาสตร์
รวม

จานวนโครงการ
4

ไตรมาสที่ 1
364,180

1
3
10
4
6
6
1
2
3
20

40,580
323,600
141,540
72,800
68,740
93,300
15,000
13,700
64,600
599,020
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แผนการเบิกจ่าย (บาท)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
973,440
640,130
74,170
899,270
7,007,536
6,732,300
275,236
75,200
25,000
1,500
48,700
8,056,176

35,250
604,880
3,250,380
3,206,300
44,080
166,400
20,000
9,700
136,700
4,056,910

รวม 4 ไตรมาส
ไตรมาสที่ 4
172,250
172,250
13,644
2,800
10,844
22,000
22,000
207,894

2,150,000
150,000
2,000,000
10,413,100
10,014,200
398,900
356,900
60,000
46,900
250,000
12,920,000

4.3 สรุปโครงการและงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงิน และผู้รับผิดชอบ
ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงิน และผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านการแปรรูปอาหารจากข้าว
ตามวิถีชุมชน

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทีด่ ีมุ่งสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
3. โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว สัตว์และพืชสมุนไพรท้องถิ่นชัยนาท
(โครงการ อพ.สธ.)
4. โครงการการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของชุมชนด้วยหลักการมาตรฐาน
การผลิตที่ดี (GMP)

งบแผ่นดิน
150,000

แหล่งเงิน
งบรายได้
-

งบยุทธศาสตร์ฯ
-

2,150,000

150,000

-

-

150,000

-

-

651,240

651,240

-

-

367,960

367,960

-

-

980,800

980,800
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รวม

ผู้รับผิดชอบ
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ผศ.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
นายอานาจ ภักดีโต
นายสันติธรรม โชติประทุม
นางสาวจันทรรัตน์ พิชญภณ
นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์
นางภัททิรา ศรีประไพ
นางสาวณิชนันท์ บุญมาก
นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสันติธรรม โชติประทุม
นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์
นายสันติธรรม โชติประทุม
นายอานาจ ภักดีโต
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ผศ.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
นางสาวจันทรัตน์ พิชญภณ

งบแผ่นดิน
10,014,200

แหล่งเงิน
งบรายได้
-

งบยุทธศาสตร์ฯ
398,900

10,413,100

1. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร

20,000

-

-

20,000

2. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

165,700

-

-

165,700

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรและชีวภาพ

7,918,500

-

-

7,918,500

4. โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรือนและแปลงเกษตร คณะเกษตรและชีวภาพ

1,910,000

-

-

1,910,000

5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพ

-

-

50,000

50,000

6. โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

-

-

100,000

100,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
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รวม

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นายสันติธรรม โชติประทุม
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นางสาวชลธิชา มรรคผล
รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
นายสันติธรรม โชติประทุม
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นางสาวชลธิชา มรรคผล
รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
นายสันติธรรม โชติประทุม
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นางสาวชลธิชา มรรคผล
นายอานาจ ภักดีโต
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นายอิทธิรงค์ จงใจ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นายอิทธิรงค์ จงใจ

งบแผ่นดิน
-

แหล่งเงิน
งบรายได้
-

งบยุทธศาสตร์ฯ
56,000

56,000

8. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา

-

-

120,000

120,000

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการทางาน

-

-

15,670

15,670

10. โครงการการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรให้เป็น young smart farmer
และการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

-

-

57,230

57,230

60,000

46,900

250,000

356,900

1. โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงาน คณะเกษตรและชีวภาพ

60,000

-

-

60,000

2. โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตรและชีวภาพ

-

21,900.00

-

21,900.00

3. โครงการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ

-

25,000.00

-

25,000.00

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

-

-

66,400

66,400

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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รวม

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นายอิทธิรงค์ จงใจ
นายอานาจ ภักดีโต
นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นายอิทธิรงค์ จงใจ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นายอิทธิรงค์ จงใจ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

นายสันติธรรม โชติประทุม
นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ
นายสันติธรรม โชติประทุม
นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ
นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
นายสันติธรรม โชติประทุม
นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

งบแผ่นดิน

แหล่งเงิน
งบรายได้

งบยุทธศาสตร์ฯ

รวม

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์

5. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0

-

-

120,600

120,600

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

-

-

63,000

63,000

10,224,200

46,900

2,648,900

12,920,000

รวม
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รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
นายสันติธรรม โชติประทุม
นายอานาจ ภักดีโต
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์

4.4 สรุปจานวนโครงการและงบประมาณ จาแนกตามตัวชี้วัด
ตารางสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ จาแนกตามตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. โครงการ/งานวิจัยทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย *
2. จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ *
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน
หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจานวนอาจารย์ประจา *
4. จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
5. จานวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน *
6. จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา
เพื่อความยั่งยืน” *
7. จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย *
8. จานวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมทีร่ ่วมมือดาเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น *
9. จานวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ *
10. จานวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน *
11. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม*
12. จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถเี กษตรไทย
13. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น *
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
14. จานวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม

ค่าเป้าหมาย

แหล่งเงิน
งบรายได้ งบยุทธศาสตร์
2000,000
-

จานวน
โครงการ
4
-

งบแผ่นดิน
150,000
-

-

-

-

-

-

6 กิจกรรม
2 กิจกรรม
2 กิจกรรม

3
-

-

-

2,000,000
-

2,000,000
-

1 โครงการ
3 แห่ง

-

-

-

-

-

30 คน
4 รายวิชา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
2 กิจกรรม
1 แหล่ง

-

-

-

-

-

1
10
1

150,000
10,014,200
-

-

398,900
50,000

150,000
10,413,100
50,000

2 โครงการ/
หัวข้อวิจัย
2 เรื่อง
ร้อยละ 35

1 หลักสูตร
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รวม
2,150,000
-

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
15. จานวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก *
16. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
17. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต *
18. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ *
19. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ต่อจานวนนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ*
20. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 ต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้า
สอบ*
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ
22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
23. ข่าวสารการดาเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ)
ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
24. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
รวม

ค่าเป้าหมาย

แหล่งเงิน
งบรายได้ งบยุทธศาสตร์
348,900
-

5 รายวิชา
> ร้อยละ 85
4.00 คะแนน
> ร้อยละ 25
> ร้อยละ 50

จานวน
โครงการ
9
-

งบแผ่นดิน
10,014,200
-

> ร้อยละ 50

-

-

-

-

-

6
1
2
2

60,000
60,000

46,900
21,900
25,000
-

250,000
63,000
120,600

356,900
21,900
88,000
180,600

1
20

10,224,200

46,900

66,400
2,648,900

66,400
12,920,000

> ร้อยละ 85

4.35 คะแนน
30 ข่าวสาร/
ข้อมูล
ร้อยละ 90

หมายเหตุ * ดาเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
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รวม
10,363,100
-

4.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั การนาองค์ความรู้
จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทางพระราชดาริบนพื้นฐาน “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยั่งยืน”

งบแผ่นดิน

แหล่งเงิน
งบรายได้

งบยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมุ่งสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามหลักการมาตรฐานข้าวอินทรีย์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพรอินทรีย์
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผู้การประกอบการเห็ดเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร
โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว สัตว์และพืชสมุนไพรท้องถิ่นชัยนาท
(โครงการ อพ.สธ.)
กิจกรรมที่ 1 การสารวจพันธุ์ไก่พื้นเมือง สัตว์เลี้ยงและปัญหามลพิษ
จากการเลี้ยงสัตว์ในตาบลห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี
กิจกรรมที่ 2 การปลูกรักษาพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ปลูกรักษาโครงการ
อพ.สธ.-มจษ.

-

-

651,240

651,240

-

-

162,430

162,430

-

-

174,610

174,610

-

-

314,200

314,200

-

-

367,960

367,960

-

-

40,000

40,000

-

-

190,000

190,000

โครงการ/กิจกรรม
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รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบแผ่นดิน
กิจกรรมที่ 3 การดูแลรักษาพันธุ์พืชและแปลงสมุนไพรในเขตพื้นที่ปลูก
รักษาโครงการ อพ.สธ.-มจษ.
โครงการการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของชุมชนด้วยหลักการ
มาตรฐานการผลิตทีด่ ี (GMP)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทข้าว
และแปรรูปข้าว
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภท
น้าตาลโตนดเข้มขันในภาชนะปิดสนิท ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสุขภาพ
และไวน์สมุนไพรตาลโตนดในภาชนะปิดสนิท
กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
ประเภทวัตถุดิบผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรดงคอน
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภท
ผลผลิตการเกษตรแปรรูป น้าพริกและปลาร้าชีวภาพ
กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดความรู้ด้านการขายสินค้าออนไลน์และการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
กิจกรรมที่ 6 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ
คณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นคณะเกษตรและชีวภาพ
(RMU และ TRMU)
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและ
การวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจยั (Area base) จาก
ความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจยั และการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
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แหล่งเงิน
งบรายได้
-

งบยุทธศาสตร์
137,960

137,960

-

980,800

980,800

-

163,400

163,400

-

168,750

168,750

-

153,300

153,300

-

186,300

186,300

-

106,150

106,150

-

202,900

202,900

-

-

-

-

-

-

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย

โครงการ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านการแปรรูปอาหารจาก
ข้าวตามวิถีชุมชน
กิจกรรมที่ 1. การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักและศึกษา
วัฒนธรรมข้าวและการแปรรูปข้าว
กิจกรรมที่ 2. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมข้าวและการแปรรูป
ข้าวตามวิถีชุมชน อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตร โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพ
ใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ ตาม
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้กับการทางาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้ โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21
เทคโนโลยี
และคุณลักษณะ 4 ประการ
กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 2. ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่
เกี่ยวข้อง
โครงการ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1. สมัครสมาชิกเครือข่าย/สมาคมวิชาการของคณะ
เกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมที่ 2. ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
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งบแผ่นดิน
150,000

แหล่งเงิน
งบรายได้
-

งบยุทธศาสตร์
-

150,000

80,000

-

-

80,000

70,000

-

-

70,000

-

-

50,000
50,000

50,000
50,000

-

-

-

-

165,700

-

-

165,700

155,700

-

-

155,700

10,000

-

-

10,000

20,000
15,000

-

-

20,000
15,000

5,000
7,918,500

-

-

5,000
7,918,500

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1. จัดหาครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ
โครงการ ปรับปรุงอาคาร โรงเรือนและแปลงเกษตร คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
กิจกรรมที่ 1. ปรับปรุงอาคาร โรงเรือนและแปลงเกษตร
โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณธรรม
กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า
กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรมที่ 6 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับนักศึกษา
กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กิจกรรมที่ 1 อบรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO
14001) เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (FoSTAT)
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการ
เกษตร (ยุวเกษตรกร)
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งบแผ่นดิน
7,918,500
1,910,000

แหล่งเงิน
งบรายได้
-

งบยุทธศาสตร์
-

7,918,500
1,910,000

1,910,000
-

-

100,000

1,910,000
100,000

-

-

26,580
1,500

26,580
1,500

-

-

1,000

1,000

-

-

6,400
1,200
1,050
62,270
56,000
56,000

6,400
1,200
1,050
62,270
56,000
56,000

-

-

120,000
5,920

120,000
5,920

-

-

10,060

10,060

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อการแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทย 4.0
โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการทางาน
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศและการแนะนาอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ
โครงการการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรให้เป็น young smart farmer
และการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการทางการเกษตร
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรร่วมกับโรงเรียนลูก
พระดาบส จ.สมุทรปราการ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมเพื่อยกระดับยุว
เกษตรกรให้เป็น young smart farme
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมคลินิกสัตว์เลี้ยง เพื่อสร้าง
จิตอาสาแก่นักศึกษา
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน
ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.1 ปรับปรุงการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
โครงการ บริหารจัดการงานของคณะเกษตรและชีวภาพ
สร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ และการประชุม
บุคลากร
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
โครงการ ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ชีวภาพ
กิจกรรมที่ 1. ประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
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งบแผ่นดิน
-

แหล่งเงิน
งบรายได้
-

งบยุทธศาสตร์
104,020

104,020

-

-

15,670
3,100
12,570

15,670
3,100
12,570

-

-

57,230

57,230

-

-

20,700

20,700

-

-

23,810

23,810

-

-

12,720

12,720

-

-

-

-

-

21,900.00
21,900.00

-

21,900.00
21,900.00

-

25,000.00

-

25,000.00

-

15,400.00

-

15,400.00

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2. ประชุมจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา

3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของคณะสู่
สาธารณะ
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรมที่ 3. ประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
โครงการ พัฒนาทักษะการปฏิบัตงิ าน คณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร (ร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน ฯลฯ)
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์
4.0
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ

รวม
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งบแผ่นดิน
-

แหล่งเงิน
งบรายได้
4,000.00

งบยุทธศาสตร์
-

4,000.00

-

5,600.00

-

5,600.00

-

-

63,000
31,000
32,000
66,400

63,000
31,000
32,000
66,400

-

-

66,400

66,400

60,000
60,000

-

-

60,000
60,000

-

-

120,600

120,600

10,224,200

46,900

120,600
2,648,900

120,600
12,920,000

รวม

ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
คณะเกษตรและชีวภาพได้กาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาเป็นที่จะต้องมี
กระบวนการประสานเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
5.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจาปีสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน
เมื่อมีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะเกษตรและชีวภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการร่วมกันขับเคลื่อนหรือผลักดันโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานได้เสนอคาข้องบประมาณตามแผนดังกล่าวโดยผ่านการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว คณะฯ จะดาเนินการเผยแพร่แผนและชี้แจงโครงการและกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร เพื่อวางนโยบายและมอบหมายให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมให้ดาเนินการตามแผนตั้งแต่
ปีงบประมาณ เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน
5.1.2 การติดตามและประเมินผล
การติดตามการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ เพื่อค้นหาว่าคณะฯ สามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยจะรายงานผล
การด าเนิ น งานการเบิ ก จ่ ายงบประมาณ และการด าเนิ น การจั ด โครงการและกิ จกรรมตามแผนต่ อ คณะ
กรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพเป็นประจาทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร และบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็น
ข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารคณะฯ ต่อไป
5.2 วัตถุประสงค์ของการกากับติดตามและประเมินผล
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และรวบรวมผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของคณะตามแผนที่กาหนดไว้
2. เพื่อควบคุมกระบวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อทราบถึงปั ญ หา และอุป สรรคในการปฏิบั ติงาน อันจะนาไปสู่ การปรับการดาเนินงานใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
4. เพื่อนาผลการประเมินการดาเนินงานไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน,งบอื่นๆ)
- ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีทุก 3
เดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงินรายไตรมาส (แหล่งข้อมูล : MIS)
- รวบรวมข้อมูล สรุปผลและนาเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามกาหนด
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- กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาเงินไปจัดสรรใน
การดาเนินโครงการอื่นๆ ต้องขออนุมัติจากอธิการบดี
2. การติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
- รวบรวมแบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จทุก 3 เดือน
- นาเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและ
ชีวภาพ และคณะกรรมการประจาคณะ ตามลาดับ
- เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการประจาปี ต้องทาการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม
Output Outcome ประโยชน์ ข องแผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ ได้ รั บ สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หา/แนว
ทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีถัด ไป และ
นาเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ และคณะกรรมการประจา
คณะ ตามลาดับ
5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล
คณะเกษตรและชีวภาพมีการประเมินผลการดาเนินโครงการกิจกรรมทุกกิจกรรมภายหลังจากเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรม โดยได้กาหนดแบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูล
ให้งานนโยบายและแผนตรวจสอบและนาข้อมูลเข้าระบบการรายงาน ได้แก่ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายเดือน-รายไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ เพื่อ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน การรายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด รายไตรมาสผ่ า นแบบฟอร์ ม ของ
มหาวิทยาลัย และรายงานผ่านระบบ eMENSCR
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน-รายไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตร
และชีวภาพ และคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ
ขั้นตอน
ช่วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 จัดเตรียมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
ทุกสิ้นเดือน
งานนโยบายและแผน
งบประมาณ MIS
ทุกสิ้นไตรมาส
2 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สัปดาห์แรกของ
- แบบฟอร์มที่ใช้นาเสนอต่อคณะกรรมการฯ
เดือนถัดไป
3 เสนอข้อมูลต่อรองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและ
สัปดาห์แรกของ
แผน
เดือนถัดไป
4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการ วันประชุม
ประจาคณะ
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2. รายงานผลการการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ขั้นตอน
ช่วงเวลา
1 รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดโครงการและกิจกรรม ภายใน 30 วัน
และจัดส่งรายงานฯ พร้อมหลักฐานประกอบการ
เมื่อเสร็จสิ้น
ดาเนินงานให้งานนโยบายและแผน
โครงการ/
กิจกรรม
2 ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลผลการ
หลังจากที่ได้รับ
ดาเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงาน รายงาน
ตามตัวชีว้ ัด
3 จัดส่งข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและ ภายในวันที่ 10
ค่าเป้าหมาย รายไตรมาสเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารและ ของเดือนถัดไป
และนโยบายและแผนเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และจัดส่ง รายไตรมาส
กองนโยบายและแผน
4 เสนอข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและ วันประชุม
ค่าเป้าหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ประจาคณะคณะเกษตรและชีวภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

3. รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ eMENSCR
เมื่ อโครงการที่ ได้ น าข้ อมู ล รายละเอีย ดโครงการ/การด าเนิ น งาน (M1-M5) เข้าในระบบแล้ ว ถู ก
ดาเนิ น การหรือมีความคืบ หน้ า หน่ วยงานผู้กรอกข้อมูล ข้างต้นจะต้อง รายงานผลการดาเนินการ (M6) ที่
เกิดขึ้น เป็ น รายไตรมาส ทั้ งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดาเนินงานตามความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ฯลฯ โดยมีระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสในการรายงานผล โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ผ่านการอนุมัติตามลาดับ (M7) ด้วยเช่นกัน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนคณะเกษตรและชีภาพ
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ภาคผนวก ข คาอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการคานวณผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ
คาอธิบาย/ข้อมูลที่ติดตาม
1. โครงการ/งานวิจัยทีส่ อดคล้องกับการ
โครงการ/ คาอธิบาย
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพื้นที่
หัวข้อวิจัย
โครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่พฒ
ั นาหัวข้อวิจัย
เป้าหมาย
จากความต้องการของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
(จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ชุมชนเขต
จตุจักร เขตลาดพร้าว เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนม แพะนมหรือ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร)

2. จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

เรื่อง

ข้อมูลที่ติดตาม
โครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่มคี วามสอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใน
ปีงบประมาณที่รายงาน
คาอธิบาย
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
นับจานวนโครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณที่รายงาน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
นับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ
ที่รายงาน

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชน หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

หน่วยนับ

ร้อยละ

คาอธิบาย/ข้อมูลที่ติดตาม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
ที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือ หนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน

ข้อมูลที่ติดตาม
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในปีงบประมาณที่รายงาน
คาอธิบาย
การคานวณ
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ส ามารถน า
จานวนงานหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
X 100
ผลการวิจัยไปใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาท้ องถิ่ น
จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ
ชุ ม ชนเมื อ ง ทั้ งเชิ ง นโยบาย เชิ ง พาณิ ช ย์ หรื อ
การนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง นับระยะเวลาการทางานสาหรับ
บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยต่อยอด อาจารย์ที่บรรจุใหม่ ดังนี้
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
การพั ฒ นาตามแนวพระราชด าริ การพั ฒ นาครู
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถงึ 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่นามานับ
ข้อมูลที่ติดตาม
1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ในรอบปีงบประมาณ
2. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในรอบ
ปีงบประมาณที่รายงาน
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เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. จานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

5. จานวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน

หน่วยนับ
คาอธิบาย/ข้อมูลที่ติดตาม
กิจกรรม คาอธิบาย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่าง
หนึ่งของคณะเกษตรและชีวภาพ จึงมีการนาองค์
ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบตั ิในชุมชน บนฐาน
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของ
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่จังหวัดชัยนาท และ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท)

กิจกรรม

ข้อมูลที่ติดตาม
กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรูด้ ้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท
ในปีงบประมาณที่รายงาน
คาอธิบาย
การบริการวิชาการตามแนวทางการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ
การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ซึ่งมีประเด็น
สาคัญในการพัฒนาท้องถิน่ และชุมชนให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบริการวิชาการตาม
จุดเด่น จุดเน้นของแต่ละคณะโดยใช้ศักยภาพ
ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่มอี ยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่าง
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การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
นับจานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจยั และบริการวิชาการ
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
นับจานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ท้องถิ่นที่ดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6. จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทาง
พระราชดาริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยั่งยืน”

7. จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

คาอธิบาย/ข้อมูลที่ติดตาม

กิจกรรม

ยั่งยืน
ข้อมูลที่ติดตาม
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน และท้องถิ่นที่ดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไป
คาอธิบาย
โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย
หรือโครงการบริการวิชาการตามแนวทาง
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ

โครงการ

ข้อมูลที่ติดตาม
กิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ หรือตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน
คาอธิบาย
การบูรณาการการบริการวิชาการจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นการใช้
ทรัพยากรรวมกัน ทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
บุคคล ซึ่งจะช่วยให้การบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม
ข้อมูลทีต่ ิดตาม
กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน
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การคานวณ
นับจานวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพื่อความยั่งยืน” ในปีงบประมาณที่รายงาน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
นับจานวนกิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่รายงาน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ
คาอธิบาย/ข้อมูลที่ติดตาม
8. จานวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
แห่ง
คาอธิบาย
ประชาสังคมทีร่ ่วมมือดาเนินโครงการพัฒนา
หนึ่งในพันธกิจหลักของยุทธศาสตร์
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี คือ “สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการ
บริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม” ดังนั้น
คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้กาหนดตัวชี้วัด
จานวนเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคมที่ร่วมมือดาเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และ
เพื่อประโยชน์ในการดเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย

9. จานวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณะ

คน

ข้อมูลที่ติดตาม
เครือข่ายความร่วมมือดาเนินการกิจกรรม
บริการวิชาการของคณะ เช่น จังหวัดชัยนาท
อ่างทอง สิงห์บุรี ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะ
นมหรือด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมในปีงบประมาณที่
รายงาน
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติจริง เป็นการเสริมสร้าง
ทักษะและจิตสานักในการพัฒนาท้องถิ่น
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การคานวณ
นับจานวนเครือข่ายความร่วมมือดาเนินการกิจกรรมบริการวิชาการของ
คณะ เช่น จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ชุมชนเขตจตุจักร เขต
ลาดพร้าว เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้าน
อื่นๆ ที่เหมาะสม ในปีงบประมาณที่รายงาน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
นับจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ (ไม่นบั
ซ้า) ในปีงบประมาณทีร่ ายงาน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

10. จานวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

11. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสร้างนวัตกรรม

หน่วยนับ

รายวิชา

ร้อยละ

คาอธิบาย/ข้อมูลที่ติดตาม
ข้อมูลที่ติดตาม
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
ของคณะในปีงบประมาณที่รายงาน
คาอธิบาย
การบูรณาการการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน คือ การนาศาสตร์
ของการวิจัย หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มี
ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน
ให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนในตัวเอง เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่น เกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่นที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ข้อมูลที่ติดตาม
รายวิชาที่นาการวิจัย หรือ การบริการ
วิชาการ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
คาอธิบาย
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติที่กาหนดให้นักศึกษาเป็นผู้มสี ว่ นร่วมสร้าง
นวัตกรรม หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงาน
หรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เป็น
งานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือ
ท้องถิ่น
ข้อมูลที่ติดตาม
จานวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม
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การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การคานวณ
นับจานวนรายวิชาที่นาการวิจยั หรือ การบริการวิชาการ มาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
จานวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม
จานวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
“ไม่ผ่าน” คือ ต่ากว่าร้อยละ 50

X 100

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

12. จานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

13. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

หน่วยนับ

กิจกรรม

แหล่ง

คาอธิบาย/ข้อมูลที่ติดตาม
หมายเหตุ
1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐาน
การใช้ประโยชน์จากชุมชน
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง
นักศึกษามีการวางแผน การดาเนินงาน และการ
ประเมินผล
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
คาอธิบาย
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็น
พันธกิจสาคัญอีกประการหนึ่งของคณะเกษตร
และชีวภาพ จึงมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมปิ ัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร
ข้อมูลที่ติดตาม
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยในปีงบประมาณที่
รายงาน
คาอธิบาย
คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการปรับแก้
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้มีความ
เข้มแข็งในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าและ
สร้างจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น บูรณาการให้เกิดการ
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การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน

การคานวณ
นับจานวนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทยในปีงบประมาณที่รายงาน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
นับจานวนแหล่งเรียนรู้ จานวนโครงการกิจกรรมทีด่ าเนินการจาก
แหล่งเรียนรู้ฯ จานวนการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ฯ ที่มีการ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณที่รายงาน
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

คาอธิบาย/ข้อมูลที่ติดตาม
การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
พัฒนาพื้นที่โดยการสร้างองค์ความรู้จาก
เป้าหมาย
การศึกษาพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี “ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แหล่งเรียนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561
หมายถึง องค์ความรู้ งานวิจัย ตารา หนังสือ
เอกสาร นิทรรศการถาวร ฐานข้อมูล สารสนเทศ
สื่อประสม เว็บไซต์ สถานที่ งานวิชาการลักษณะ
อื่นๆ หรือกิจกรรมโครงการ งานประเพณีด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดาเนินการร่วมกับภาคี
เครือข่ายดาเนินการอย่างต่อเนื่องนาไปสู่การสร้าง
ความตระหนัก ความรัก หวงแหน ของประชาชน
เยาวชน นักศึกษาในพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
ข้อมูลที่ติดตาม
แหล่งเรียนรู้ หรือจานวนโครงการกิจกรรมที่
ดาเนินการจากแหล่งเรียนรูฯ้ หรือจานวนการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูฯ้ ที่มีการดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณที่รายงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ
คาอธิบาย
14. จานวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือ
หลักสูตร คาอธิบาย
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรและ
ตลาดแรงงานและสังคม
ชีวภาพ ที่ดาเนินการพัฒนาในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อให้เกิด
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความสอดคล้องกับ
แนวทางพัฒนาประเทศในอนาคต

15. จานวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก

ข้อมูลที่ติดตาม
หลักสูตรที่ได้ดาเนินการพัฒนาในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ผ่านการ
วิพากษ์จากผู้ประกอบการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
รายวิชา/ คาอธิบาย
กิจกรรม
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพที่มุ่งเน้นสังคมเมือง
และการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดกิจกรรมที่
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น
ข้อมูลที่ติดตาม
รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับเครือข่ายหรือท้องถิ่น อาทิ การศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
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การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
นับจานวนหลักสูตรทีไ่ ด้ดาเนินการพัฒนาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565 ที่ผ่านการวิพากษ์จากผู้ประกอบการและผูม้ ีส่วนได้สว่ น
เสีย
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

การคานวณ
นับจานวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
หรือท้องถิ่น อาทิ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ
คาอธิบาย
16. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
ร้อยละ คาอธิบาย
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษา
หลักสูตรภาคปกติ ในสาขานั้ นๆ ที่ ได้ งานทาหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา
1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจา เพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได้
ไม่ น าบั ณ ฑิ ต ที่ ศึ ก ษาต่ อ เกณฑ์ ท หาร อุ ป
สมทบ และบัณฑิตที่มีงานทาแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยน
งานใหม่หลังสาเร็จการศึกษามาพิจารณา
ข้อมูลที่ติดตาม
1. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2. จานวนบัณ ฑิตที่ตอบแบบสารวจการมีงาน
ทาทั้งหมด
17. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

คะแนน

หมายเหตุ อ้างอิงจากรายงานการประเมินตนเอง
คาอธิบาย
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็น
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการผลิตบัณฑิตของ
คณะและหลักสูตรว่าเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้กาหนดไว้ใน
มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
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การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
จานวนบัณฑิตที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภาย
ในระยะเวลา 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจการมีงานทาทั้งหมด

X 100

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

การคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

18. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

หน่วยนับ

ร้อยละ

คาอธิบาย
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
ใช้ผลการประเมินบัณฑิตตามรอบปีการศึกษาที่อยู่ในรอบปีงบประมาณ
นั้นๆ

ข้อมูลที่ติดตาม
1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต
2. จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
หมายเหตุ อ้างอิงจากรายงานการประเมินตนเอง
คาอธิบาย
การคานวณ
นอกจากหน้าที่สอนแล้ว อาจารย์ยังมีหน้าที่
จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง เกณฑ์การประเมิน
การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารง
“คะแนน 5” ผลการคานวณร้อยละ 60 ขึ้นไป
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ และสะท้อนถึงคุณภาพของ
คณะ
ข้อมูลที่ติดตาม
1. จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
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X 100

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
19. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ต่อจานวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ

หน่วยนับ
คาอธิบาย
ร้อยละ คาอธิบาย
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการ
เรียนรู้ทั้งระบบให้สมั พันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการ
แสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นโยบายหนึ่งที่สาคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย โครงการ
พิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะนาไปสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
ข้อมูลที่ติดตาม
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีเ่ ข้าสอบวัดผล
ความรู้ภาษาอังกฤษ และจานวนนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล CEFR (B1)
หมายเหตุ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดผลความรู้
ภาษาอังกฤษต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ในรอบที่ประเมิน

75

การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีส่ อบผ่านเกณฑ์วัดผล
ภาษาอังกฤษ CEFR (B1)
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดผล
ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
“ไม่ผ่าน” คือ ต่ากว่าร้อยละ 50

X 100

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
20. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์ IC3 ต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ

หน่วยนับ
คาอธิบาย
ร้อยละ คาอธิบาย
ความสามารถด้านดิจิทลั เป็นสิ่งที่สะท้อน
ความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะใน
การนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้
การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่า
ทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการ
พิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อมูลที่ติดตาม
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดผล
ทักษะด้านดิจิทัล และจานวนนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
หมายเหตุ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดผลทักษะ
ด้านดิจิทัลต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในปีที่ประเมิน
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การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีส่ อบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
X 100
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดผล
ทักษะด้านดิจิทัล
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
“ไม่ผ่าน” คือ ต่ากว่าร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ

หน่วยนับ
ร้อยละ คาอธิบาย

คาอธิบาย

การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
ร้อยละความพอใจของนักศึกษา+ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้บริหารและบุคลากร
2

การประเมินจะดาเนินการประเมินความ
พึงใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาที่
เกณฑ์การประเมิน
มีต่อการบริหารงานของคณะ
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
ข้อมูลที่ติดตาม
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
บริหารจัดการของคณะ
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียน
การสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารจัดการของคณะ
2.1 ด้านกระบวนการทางานและการบริหารงาน
2.2 ด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการทางาน
2.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

23. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะ
วิชาชีพ

หน่วยนับ
คาอธิบาย
คะแนน คาอธิบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ

ร้อยละ

การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

ข้อมูลที่ติดตาม
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ
เกษตรและชีวภาพ
คาอธิบาย
การคานวณ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาตนเอง
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
อย่างสม่าเสมอ ทั้ งทัก ษะที่ เกี่ ยวข้อ งกั บงานประจ า
การพัฒนาความรู/้ ทักษะวิชาชีพ
X 100
และทักษะอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลที่ติดตาม
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ “ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
การพัฒนาความรู้ หรือทักษะวิชาชีพ ทั้งภายในและ “พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้ “ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
งบประมาณ
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
24. ข่าวสารการดาเนินงานของคณะ (การ
วิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนา
นักศึกษา ฯลฯ)
ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

หน่วยนับ

คาอธิบาย

การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัด
กิจกรรมด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา ฯลฯ ของคณะเกษตรและชี ว ภาพ ไปยั ง
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกั บกิจกรรม
และผลงานของคณะเกษตรและชีวภาพ

การคานวณ
นับจานวนการเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ
ของคณะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
ข้อมูลที่ติดตาม
เป้าหมาย
จานวนการเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานด้าน “ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
บริการวิชาการของคณะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณที่รายงาน
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