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ค ำน ำ 
 

 เพ่ือให้แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) 
ประสบผลส าเร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 
2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพ่ือ
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพ่ือใช้ระบบ
และกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  และ 
3) เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561-
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนานคม 2562 และผ่านความห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 
 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ
เกษตรและชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพ่ือใช้ระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้
มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และ 3) เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ”ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 2 
ยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค ์2 กลยุทธ์ 7 มาตรการ และ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  

เป้ำประสงค์ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
มำตรกำร 
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหาร

จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง 
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้

สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เพ่ือช่วยในการ

บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะฯ 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
 เป้ำประสงค์ 

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน  
1. การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ 
มำตรกำร 
1. ด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
2. มีการก ากับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 



ข 
 

ตัวช้ีวัด 
1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ 
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ 
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและควำมเป็นมำ 
 ความหมายตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผน
ระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมิน
ความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ใน
การดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้
ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์สถาบัน 

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  และได้รับคําแนะนํา
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้จัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะให้มีรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย ในปี 2561 จึงได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น เพ่ือการพัฒนา
คณะเกษตรและชีวภาพให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น โดยการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2561 - 2565 นั้น ได้พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาตามแผน
ต่างๆ ทั้งระดับชาติ และระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปงีบประมาณ 
 เพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะเกษตรและชีภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ จําเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินและทรัพยากรที่
ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานใน 5 ปี ดังนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อ “1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตาม
กรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ” ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนําไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือใช้ระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ปรับแก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
               ปรับแก ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 

เพื่อพิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนกลยุทธท์างการเงิน 

พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับร่าง 3) 
 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนกลยุทธท์างการเงิน 

พ.ศ. 2561 – 2565  

เห็นชอบ 

จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับสมบูรณ์) 

เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

พ.ศ. 2561 – 2565 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทําแผน 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

รวบรวมผลการดําเนินงานของปีท่ีผ่านมา
และข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  

 
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับร่าง 1) 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประจําคณะ 

เพื่อพิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนกลยุทธท์างการเงิน 

พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับร่าง 2) 

เห็นชอบ 

ปรับแก ้

ภำพที่ 1 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ 

ทางการเงิน คณะเกษตรและชีวภาพ  
พ.ศ. 2561 – 2565 
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จากแผนภาพกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 
มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่เก่ียวข้องกับการเงินและงบประมาณ 
3. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ 
4. รับฟังข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะเกษตรและ

ชีวภาพ เพื่อพิจารณา 
6. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะเกษตรและ

ชีวภาพ  
7. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เพ่ือ

พิจารณา 
8. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 
9. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เพ่ือพิจารณา 
10. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ และจัดทําแผนกลยุทธ์ท าง

การเงินฉบับสมบูรณ ์
11. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

แล้วให้ทุกหน่วยงานภายในคณะนําไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป 
หมำยเหตุ หากเป็นการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประจําปี ให้เสนอคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ เผยแพร่ได้เลย 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณแล

ช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย

ระดับชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์

คณะเกาตรและชีวภาพ 

3. คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านงบประมาณที่

ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และค่าเป้าหมายที่กําหนด 
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1.5 ตำรำงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวำคม 2564) 
 

ประเด็น แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ธันวำคม 2563) 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ธนัวำคม 2564) 

จุดแข็ง S1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

คงเดิม 

S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินท่ี
เกี่ยวข้อง และตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

คงเดิม 

S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(MIS) ช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงิน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

คงเดิม 

S4. มีความพร้อมด้านบคุลากร ทรัพยากรและสถานท่ี
เพื่อใช้ในการจัดทําโครงการเพื่อการหารายได้ 

คงเดิม 

จุดอ่อน  W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เปน็ไปตามแผนท่ีวางไว ้ คงเดิม 
W2. ได้รับงบดําเนินงานน้อย ทําให้ไมส่ามารถบริหาร
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ 

คงเดิม 

W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทาํความเข้าใจใน
ระเบียบการเบิกจ่าย และการจดัซือ้จัดจ้างท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย 

คงเดิม 

โอกำส O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการ
บริหารจดัการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ 

คงเดิม 

O2. มีหน่วยงานภายนอกท่ีจัดฝึกอบรม ทําให้มีบุคลากร
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 

คงเดิม 

O3. ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณเฉพาะสําหรับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
บรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 

คงเดิม 

อุปสรรค T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบ
กับจํานวนประชากรในวัยศึกษามจีํานวนลดลง ส่งผลต่อ
รายได้ในอนาคตของคณะ 

คงเดิม 

T2. นโยบาย ระเบยีบ วิธกีารและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

คงเดิม 

T3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง ทําให้
การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทํางาน 

แก้ไขเป็น 
T3. ระบบประมวลผลของการโปรแกรมล่าช้า ทําให้
ใช้เวลาในการปฏิบตัิงานมากเกินควร 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการดา้น
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได ้

คงเดิม 

2. เพื่อสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหา จดัสรร
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

แก้ไขเป็น  
2. เพื่อใช้ระบบและกลไกในการจดัหา จัดสรร
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
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ประเด็น แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ธันวำคม 2563) 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ธนัวำคม 2564) 

 3. เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อการนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจ
ของผู้บริหาร 

ตัดออก 

4. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนเป็นลําดับที่ 3. เพื่อตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน ์ “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจดัการ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้” 

“คณะเกษตรและชีวภาพ มกีารบริหารจดัการ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์คณะ” 

พันธกิจ 1. บริหารจัดการงบประมาณให้เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได ้

คงเดิม 

2. เร่งรัด กํากับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณและการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

แก้ไขเป็น 
2. เร่งรัด กํากับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณและ
การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องตามแผนงาน 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ 

คงเดิม 

กลยุทธ ์ พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ คงเดิม 
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้
งบประมาณ 

คงเดิม 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารจดัการ
งบประมาณ 

คะแนน 5 1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารจดัการ
งบประมาณ 

คะแนน 5 

1.2 ร้อยละตัวช้ีวัดที่
บรรลตุามเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์คณะเกษตร
และชีวภาพ 

ร้อยละ >95 1.2 ร้อยละตัวช้ีวัดที่
บรรลตุามเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์คณะ
เกษตรและชีวภาพ 

ร้อยละ >95 

2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 

ร้อยละ >95 2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 

ร้อยละ 100 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลสำรสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง 

 

2.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 

 คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 60 
ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม  และได้มี
การจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร  เป็นรายวิชา
พ้ืนฐานสําหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น  วิชาโท 
เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม  ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา 
 ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี 
 ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   
 และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกนิไป จึงทําให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชำเกษตรและอุตสำหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 
 ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
 ปี  พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
 ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9  ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น     
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คณะเกษตรและชีวภำพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2548 
 ปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 ปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท แต่ต้องของดเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจํานวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ
คณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบล่าสุด) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการจัด
การศึกษานอกสถานทีต่ั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 
 ปี พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ เป็น 
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ที่ตั้งและข้อมูลกำรติดต่อ 
คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  0-2512-5192  
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/เว็บไซต์%20:%20http:/kaset.chandra.ac.th
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กำรคมนำคม  
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ 
รถประจําทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  
รถประจําทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 2 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23) 
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2.2 รำยละเอียดแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวำคม 2564) 
 

2.2.1 ปรัชญำ (Philosophy) 
“ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยนํานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

 
2.2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย 

   มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

 
2.2.3 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมรา
โชบาย อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  
 2.2.4 นโยบำยคณะเกษตรและชีวภำพ 

1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม 
การวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร 
 

2.2.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 

2.2.6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

         
2.2.7 ค่ำนิยมองค์กร (Shared Value) 

  “เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น” 
 

2.2.8 รำยละเอียดเชิงยุทธศำสตร์  
แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการดําเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  และ 3) เพื่อใช้
เป ็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช ้ทรัพยากรของคณะเกษตรและชี วภาพ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
8 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ และ 21 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
      เป้ำประสงค์ 

1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

2. สามารถนําผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมเกษตร 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของโครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมืองต่อจํานวน

พ้ืนที่เป้าหมาย 
2. จํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน 

หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
4. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
5. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการทีด่ําเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 
6. จํานวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
7. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8. จํานวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือดําเนินโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น 
9. จํานวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ 
10. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
11. จํานวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
12. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนําองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดําริ 
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย   

(Area base) จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
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แนวทำง/มำตรกำร 
1.1.1 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
1.1.2 จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
1.2.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
1.2.2 นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม หรือการใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ 
1.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน  บนฐานความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท 
1.3.3 ดําเนินงานบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของ

มหาวิทยาลัย 
1.3.4 บริการวิชาการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” 
1.4.1 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับท้องถิน่ ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เช่น 

จังหวัดชัยนาท ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว  เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

1.5.1 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.6.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้าวและ
สมุนไพร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
2. อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 
13. จํานวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสังคม 
14. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก 
15. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
17. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
กลยุทธ์ 
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ  บูรณาการความร่วมมือ

ศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการทํางาน ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ และสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
แนวทำง/มำตรกำร 
2.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.1.2 บูรณาการความร่วมมือของศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร   
2.2.1 ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการกับการทํางาน ทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ และเสริมสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.2.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
2.3.1 พัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน

สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
2.3.2 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตําแหน่งทางวิชาการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ 
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 

พร้อมรับศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ 
19. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ 
20. ข่าวสารการดําเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา 

ฯลฯ) ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ และ

นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุงการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ 
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
แนวทำง/มำตรกำร 
3.1.1 ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.2.1 พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

3.3.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
3.3.2 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะและแนะนําหลัก สูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ ให้

มากขึ้น 
3.3.3 บริการวิชาการเน้นพื้นที่จังหวัดชัยนาท และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรและชีวภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
3.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม

กับตําแหน่งและการปฏิบัติงาน 
 
2.3 นโยบำยด้ำนงบประมำณและกำรเงินมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 2.3.1 กำรบริหำรงบประมำณมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดก้ําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณไว้ดังนี้ 
  1) การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ และตามแนว
ทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 
   1.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน และราย
ไตรมาสรายงานผู้บริหารหน่วยงานพิจารณา 
   1.2 การจัดทําแผนดังกล่าวตามข้อ 1.1 จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสที่กําหนดไว้ในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
    1.2.1 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืนที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายปรปะจําในส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงานจะต้องเริ่มดําเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 
    1.2.2 รายจ่ายที่ได้ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมาให้
คํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นสําคัญ ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให้ได้มากที่สุดหรือมไน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    1.2.3 รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใดจะต้อง
ทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีระยะเวลาดําเนินการและเบิกจ่ายงบ ประมาณ 
รายการจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2 และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายได้ ไม่เกิน 2 ล้านบาท จะต้องสามารถดําเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 (ภายใน 31 มีนาคม 2565) รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษ
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หรือจัดหาจากต่างประเทศให้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 
ทั้งนี ้ให้กําหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 
  2) การบริหารงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
   2.1 หน่วยงานเริ่มเตรียมกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2.2 หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน/ โครงการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งรายงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือกองนโยบายและแผนจะได้ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายเดือนทุกวันที่ 10 ของ
เดือนและรายไตรมาสทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
   2.3 ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานติดตามและกํากับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด 
   2.4 หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ กรณมีีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการ ให้ดําเนินการดังนี้ 
    2.4.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทํา
การสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 หากยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายต่อไปถึงวันทําการสุดทา้ยของเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
    2.4.2 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแหล่งเงินอ่ืนๆ ให้ดําเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
   2.5 กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนจะต้องดําเนินการให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาทบทวน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบปรปะมาณ ภายในไตรมาสที่ 3 
   2.6 หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เพ่ือ
รวบรวมเสนอผู้บริหารพิจารณา 
   2.7 หน่วยงานจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
2546 เพ่ือรวบรวมให้ผู้บริหารพิจารณา 
   2.8 ใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
    2.8.1 วันสดุท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน 
    2.8.2 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่กองคลัง 
    2.8.3 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซือ้จัดจ้างงบประมาณเงนิรายได้ 
    2.8.4 วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่กองคลัง 
  3) มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กําหนด และมีประสิทธิภาพสูงสุ ด 
มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนด มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้
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หัวหน้าหน่วยงานใช้ในการติดตามและกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน โดย
เคร่งครัด ดังนี้ 
   3.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 และรายจ่าย
ลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 ของวงเงินงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 23.00 รายจ่ายประจําร้อยละ 28.00 
         รายจ่ายลงทุนร้อยละ 8.00 
   ไตรมาสที่ 2 ภาพรวมร้อยละ 54.00 รายจ่ายประจําร้อยละ 58.00 
         รายจ่ายลงทุนร้อยละ 40.00 
   ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมร้อยละ 77.00 รายจ่ายประจําร้อยละ 80.00 
         รายจ่ายลงทุนร้อยละ 65.00 
   ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมร้อยละ 100.00 รายจ่ายประจําร้อยละ 100.00 
         รายจ่ายลงทุนร้อยละ 100.00 
   3.2 การเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ผู้
เสนอจะต้องมีความพร้อมในการดําเนินการสอดคล้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนด เช่น 
รายละเอียดคุณลักษณะ การเสนอราคาของผู้รับจ้าง 3 ราย ความพร้อมของสถานที่ดําเนินการ เหตุผลความ
ต้องการโดยมีระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้ 
    3.2.1 กรณี รายการครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ ได้รับจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน จะต้องก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (ภายใน 31 มีนาคม 
2564) ยกเว้นรายการที่ยังไม่ได้รับงวดเงิน และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท จะต้อง
สามารถดําเนินการและเบิกจ่ายงบปรปะมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือ
จัดหาจากต่างประเทศให้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ให้
กําหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจรงิด้วย 
    3.2.2 กรณีรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ 
ขอให้หน่วยงานเร่งดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 เช่นเดียวกัน 
   3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กองนโยบายและแผนทุก
สิ้นเดือน เพ่ือกองนโยบายและแผนจะได้ดําเนินการรายงานต่อคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาสที่ 2 และไตรมาส
ที่ 4 เพ่ือเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
   3.4 รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายกํากับดูแลขับเคลื่อนการดําเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การกํากับ รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
             การศึกษาและบริการวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
             และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 
             นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

         และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
             และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
   3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
   3.6 จัดทํารายงานเพ่ือรายงานให้กับสํานักงบประมาณ และสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   3.7  หน่วยงานต้องทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับจากพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย เมื่อการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   3.8 รายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีมีหนี้
ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 หากยังไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายต่อไปได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
   3.9 หัวหน้าหน่วยงาน ต้องดูแลและกํากับติดตามการดําเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้กองนโยบายและแผน 
รวมทั้งคณะกรรมการติดตามฯ เป็นประจําทุกเดือนและทุกไตรมาส 
   3.10 กรณีที่ดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและหรือมีการปรับแผนหรือยกเลิก ให้
หน่วยงานระบุสาเหตุและชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กํากับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน 
   3.11 มหาวิทยาลัยจะนําผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มาใช้ประกอบการพิจารณาผล
จัดสรรงบประมาณในปีต่อไป  
 
 2.3.2  แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำร 
  สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กําหนดมาตรการเร่งรัด ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานจึงสามารถแสดง
รายละเอียดการกําหนดเป้าหมาย แนวปฏิบัติและปฏิทินการติดตามท่ีสําคัญได้ดังนี ้
  1) เป้าหมายการเบิกจ่ายงประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมำสที่ 
รำยจ่ำยภำพรวม รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยงบลงทุน 

รำยไตรมำส 
(%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมำส (%) 

รำยไตรมำส  
(%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมำส (%) 

รำยไตรมำส 
 (%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมำส (%) 

1 23.00 23.00 28.00 28.00 8.00 8.00 
2 31.00 54.00 30.00 58.00 32.00 40.00 
3 23.00 77.00 22.00 80.00 25.00 65.00 
4 23.00 100.00 20.00 100.00 35.00 100.00 
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  2) แนวปฏิบัติและปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  กองนโยบายและแผนได้จัดทําแนวปฏิบัติและปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยลงพ้ืนที่หน่วยงนเป็นรายเดือนเพ่ือติดตามการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่หน่วยงานกําหนดไว้ ดังนี้ 
   2.1 แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีรายเดือน 
    Flow chart การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําเดือน 
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   2.2 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการรายเดือน ประจําปีงบปรปะมาณ พ.ศ. 2565 
    1) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ได้กําหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยหนว่ยงานรายงานมายังกองนโยบายและแผน 
    2) กองนโยบายและแผนลงพ้ืนที่หน่วยงาน ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 

ปฏิทินกำรติดตำม ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

1. หน่วยงานส่งรายงานรายเดือน สัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

สัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

2. กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุป สัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

สัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

3. กองนโยบายและแผนลงพ้ืนท่ีตดิตาม (แบบออนไลน์) 
การดําเนินงานของหน่วยงาน 

สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 2 
ของเดือน 

สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 2 
ของเดือน 

4. กองนโยบายและแผนสรุปผลการติดตามรายเดอืน 
เสนอรองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผนพิจารณา 

สัปดาห์ที ่2 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 2 
ของเดือน 

สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 2 
ของเดือน 

5. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ 

สัปดาห์ที่ 4 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 4 
ของเดือน 

สัปดาห์ที่ 4 
ของเดือน 

สปัดาห์ที่ 4 
ของเดือน 

 
   กองนโยบายและแผนมีกําหนดลงพ้ืนทีต่ิดตามการดําเนินงานคณะเกษตรและชีวภาพ 
(แบบออนไลน์) ในวันที่ 25 มกราคม 2565 
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   2.3 แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีรายไตรมาส 
    Flow chart การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีรายไตรมาส 
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   2.4 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการรายไตรมาส ประจําปีงบปรปะมาณ 
พ.ศ. 2565 
    1) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ได้กําหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยหน่วยงานรายงานมายังกองนโยบายและแผน 
    2) กองนโยบายและแผนลงพ้ืนที่หน่วยงาน ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 

ปฏิทินกำรติดตำม ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

1. หน่วยงานส่งรายงานไตรมาส 7 ม.ค. 65 7 เม.ย 65 7 ก.ค. 65 7 ต.ค. 65 
2. กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุป 8-10 ม.ค. 65 8-10 เม.ย 65 8-10 ก.ค. 65 8-10 ต.ค. 65 
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ หรือลงพ้ืนท่ีหน่วยงาน
เพื่อติดรมผลการดําเนินงาน (แบบออนไลน์)  

14 ม.ค. 65 14 เม.ย. 65 14 ก.ค. 65 14 ต.ค. 65 

4. ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข ส่งคืนหน่วยงานแก้ไขแล้ว
ส่งกลับมายังกองนโยบายและแผน 

14-16 ม.ค. 65 14-16 เม.ย. 65 14-16 ก.ค. 65 14-16 ต.ค. 65 

5. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ 

25 ม.ค. 65 25 เม.ย. 65 25 ก.ค. 65 25 ต.ค. 65 

6. เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาและใหข้้อเสนอแนะ  27 พ.ค. 65  24 พ.ย. 65 

 
2.4 แหล่งที่มำและแหล่งใช้ไปของเงิน 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ดังนี้ 

2.4.1 แหล่งที่มำของเงิน จําแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1)  งบประมาณแผ่นดิน    
  2)  เงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  3)  เงินรายได้ ประกอบด้วย 
   - ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษา ค่าบริการต่างๆ ของคณะ 
   - รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการบริการวิชาการ 
   - เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
   - รายได้หรือผลประโยชน์อื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น 
 
 2.4.2 แหล่งใช้ไปของเงิน จําแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1)  งบรายจ่ายประจํา หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค และสวัสดิการ 
  2)  งบดําเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสํารองจ่าย 
   3)  งบตามกลยุทธ์ หมายถึง เงินที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรและชีวภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินตามกลยุทธ์เหล่านี้จะส่งผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของคณะฯ 
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2.4.3 แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณคณะเกษตรและชีวภำพ 
 ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณรายได้ใน
ภาพรวม  
 1) หลักกำรด้ำนงบประมำณ 
     1.1 มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
เกษตรและชีวภาพ โดยดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
    1.2 ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ 
     1.3 เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
     1.4 เน้นการประหยัดและใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน 

2) นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
     คณะเกษตรและชีวภาพ นํานโยบายการจัดทํางบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มาเป็นแนวทางกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้ 

    2.1 การจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและ
ชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง ธันวาคม 2564) 

    2.2 การบูรณาการเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินอย่างเหมาะสมตามพันธกิจ
โดยพัฒนารูปแบบและระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการดําเนินการเชิงรุก 

    2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย 
โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส 
     2.4 การให้ความสําคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้
คํานึงถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

    2.5 การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจากจัดสรรจากรัฐบาล
ให้จัดตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร เงินรายได้ให้จัดสรรไปยังหน่วยงานที่เป็นที่มาของเงินรายได้ตามวิธีการที่
กําหนด 

    2.6 การใช้งบประมาณเพ่ือเป็นทุนในการสร้างรายได้และสิทธิประโยชน์กลับสู่คณะและ
มหาวิทยาลัย 

3) จัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ 
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
 1) งบประมาณแผ่นดิน จํานวน  24,403,700 บาท จําแนกเป็น 1.1 ) งบยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 2.507,000 บาท 1.2) งบพันธกิจ จํานวน 21,896,700 
บาท  

2) งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 27,500 บาท  
รวมทั้งสิ้น 24,431,200 บาท ดังตาราง และแผนภูมติ่อไปนี้  
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ตำรำง  สรุปงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ แหล่งเงิน รวม

งบประมำณ 
ร้อยละ 

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณ
เงินรำยได้ งบยุทธศำสตร์ฯ งบพันธกิจ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

1,895,000 - - 1,895,000 7.76 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 587,000 21,886,700 - 22,473,700 91.99 
3. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 25,000 10,000 27,500 62,500 0.26 

รวมท้ังสิ้น 2.507,000 21,896,700 27,500 24,431,200 100.00 
ร้อยละ 10.26 89.63 0.11 100.00  

 

 
แผนภูมิที่ 1 สรุปงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 

 
4.) ในกรณีที่งบประมำณไม่เพียงพอ 
ในกรณีที่ งบประมาณไม่เพียงพอดําเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะทําการขออนุมั ติ

งบประมาณกลางมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ 
คณะจะพิจารณายกเลิกโครงการหรือดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
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2.4.4 แนวทำงกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาสที ่
รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจาํ รายจ่ายงบลงทุน 

รายไตรมาส 
(%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมาส (%) 

รายไตรมาส  
(%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมาส (%) 

รายไตรมาส 
 (%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมาส (%) 

1 23.00 23.00 28.00 28.00 8.00 8.00 
2 31.00 54.00 30.00 58.00 32.00 40.00 
3 23.00 77.00 22.00 80.00 25.00 65.00 
4 23.00 100.00 20.00 100.00 35.00 100.00 

 

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดําเนินงานที่กําหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 
  4. กรณีที่ดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุและ
ชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กํากับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน  

5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกําหนดเวลา ต้องคืนวงเงินงบประมาณ
ที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตามความจําเป็นต่อไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นต่อไป
อีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป 
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2.5 ประมำณกำรงบประมำณจัดสรร-งบประมำณรำยจ่ำย ตำมแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวำคม 2564) 
 

ประเด็นยทุธศำสตร ์
คณะเกษตรและชีวภำพ 

ประมำณกำรรำยรบั (บำท) ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 

489,600 - - - - 436,224.11   - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจยัและพัฒนาองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

5,000 - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

1,481,553 - - - - 1,095,095.34 - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

418,500 - - - - 344,760 
 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

201,420 - - - - 166,242.60 - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทอ้งถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

- 6,559,270 2,150,000 5,594,400 1,895,000 - 6,296,890 2,064,000 2,352,148 1,895,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา - 423,200 10,413,100 705,760 22,473,700 - 406,270 9,996,576 388,835 22,473,700 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - 169,300 356,900 126,580 62,500 - 162,530 342,624 35,900 62,500 

รวมทั้งหมด 2,596,073 7,151,700 12,920,000 6,426,740 24,431,200 2,042,322.50 6,865,690 12,403,200 2,776,883 24,431,200 
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ส่วนที ่3 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน 
 

3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน 
 จากการประชมุคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะเกษตรและชีภาพ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ ได้มีการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย โอกาศ และอุปสรรค สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เก่ียวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการ

งบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดทําโครงการเพ่ือการหา
รายได้ 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
2. ได้รับงบดําเนินงานน้อย ทําให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ 
3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มี

การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย 
 

โอกำส (Opportunities) 
1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ 
2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทําให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธี

ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจํานวนประชากรในวัยศึกษามีจํานวน

ลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ 
2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ 
3. ระบบประมวลผลของการโปรแกรมล่าช้า ทําให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากเกินควร 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์คะแนนปัจจัยภำยใน 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
(Internal Factors Analysis : IFA) น้ ำหนัก 

คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 
คะแนน ถ่วงน้ ำหนัก 

ประเด็นปัจจัย : จุดแข็ง    
S1.  มีแนวปฏบิตัิการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 0.25 5 1.25 
S2.  มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง และตามที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

0.25 4 1 

S3.   มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการ
บริหารจดัการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงาน
งบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

0.20 4 0.8 

S4.  มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานท่ีเพื่อใช้ในการจัดทํา
โครงการเพื่อการหารายได ้

0.30 5 1.5 

รวม 1.00  4.55 
ประเด็นปัจจัย : จุดอ่อน    

W1.  การใช้จ่ายงบประมาณไม่เปน็ไปตามแผนท่ีวางไว ้ 0.30 4 1.2 
W2.  ได้รับงบดาํเนินงานน้อย ทําให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างเพียงพอ 

0.40 5 2 

W3.  บุคลากรต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย 

0.30 4 1.2 

รวม 1.00  4.40 
 
ตำรำงกำรวิเครำะห์คะแนนปัจจัยภำยนอก 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
(External Factors Analysis : EFA) น้ ำหนัก 

คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 
ประเมิน ถ่วงน้ ำหนัก 

ประเด็นปัจจัย : โอกำส    
O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ 

0.35 4 1.4 

O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทําให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 

0.30 3 0.9 

O3. ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณเฉพาะสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 

0.35 4 1.40 

รวม 1.00  3.70 
ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค    

T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจํานวน
ประชากรในวัยศึกษามีจํานวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ 

0.45 5 2.25 

T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

0.35 4 1.4 

T3. ระบบประมวลผลของการโปรแกรมล่าช้า ทําให้ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานมากเกินควร 

0.20 3 0.6 

รวม 1.00  4.25 
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3.2 ต ำแหน่งตำมกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ภำยในและภำยนอก (SPACE MATRIX) 

 
ภำพที่ 1 ตําแหน่งทางกลยุทธ์ทางการเงิน 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังรายละเอียดข้างตน ตําแหน่งทางกลยุทธ์ทาง

การเงินของคณะเกษตรและชีวภาพตาม BCG Matrix อยู่ในตําแหน่ง “Cash Cows” หมายถึง คณะมีจุด
แข็ง แต่ขณะเดียวกันก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจํากัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่สามารถใช้
จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจํากัดที่มาจากภายนอกได้ ลักษณะของกลยุทธ์จึงเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดย
การนําจุดแขง็ที่มีมาใช้ เช่น นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

STAR 

DOG CASH COWS 

QUESTION 

MARKS 

4.55 
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3.3 สรุปกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 
จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเงินโดย TOWS Matrix คณะเกษตรและชีวภาพได้คัดเลือก

ประเด็นจากความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น ที่มีความสอดคล้องกัน เพ่ือจัดกลุ่ม    
กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ ได้ดังนี้  
ตำรำง TOWS Matrix 

 
ปัจจัยแวดล้อมภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยแวดล้อมภำยนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1.  มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่

ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
S2.  มีการเบิกจา่ยเป็นไปตามกฎระเบยีบ

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

S3.   มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหาร
จัดการงบประมาณการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ชว่ยใหก้ารบริหารงาน
งบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

S4.  มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร
และสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทํา
โครงการเพื่อการหารายได้ 

จุดอ่อน (W) 
W1.  การใช้จา่ยงบประมาณไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางไว ้
W2.  ได้รับงบดําเนินงานน้อย ทําให้ไม่

สามารถบริหารกิจกรรม/โครงการได้
อย่างเพียงพอ 

W3.  บุคลากรต้องใช้เวลาในการทําความ
เข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และ
การจัดซ้ือจัดจา้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างบ่อย 

 

โอกำส (O) 
O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการ

บริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการ
บริการวิชาการ 

O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทําให้มี
บุคลากรความรู้ความเขา้ใจในระเบียบวธิี
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพฒันา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
- 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
- 

อุปสรรค (T) 
T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง 

ประกอบกับจํานวนประชากรในวยัศึกษามี
จํานวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของ
คณะ 

T2. นโยบาย ระเบยีบ วิธกีารและขั้นตอนที่
เกี่ยวขอ้งกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง 

T3. ระบบประมวลผลของการโปรแกรมล่าช้า ทํา
ให้ใช้เวลาในการปฏบิัติงานมากเกินควร 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกนั (ST) 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ (S3,T3) 
- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดและมี
ประสิทธิภาพ (S2,T2) 

ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT) 
- 
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ส่วนที่ 4 
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงนิ 

 
4.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจทำงกำรเงิน 
 
วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน 
 “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์คณะ” 
 
พันธกิจทำงกำรเงิน 

1. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. เร่งรัด กํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้

สอดคล้องตามแผนงาน 
 

4.2 ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  

เป้ำประสงค์ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
มำตรกำร 
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหาร

จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง 
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้

สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เพ่ือช่วยในการ

บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะฯ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
 เป้ำประสงค์ 

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน  



- 30 - 
 

1. การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ 
มำตรกำร 
1. ดําเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
2. มีการกํากับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทําสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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4.3 แผนกลยุทธ์กำรทำงกำรเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวำคม 2564) 
ยุทธศำสตร์ทำง

กำรเงิน 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ทำงกำรเงิน ตัวชี้วัด เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

1. พัฒนาการบริหาร
จัดการดา้นการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยมีการ
วางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ และก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารจดัการ
งบประมาณ 

คะแนน 4 คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

- จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ 
- จัดทําแผนในการจดัซื้อจัดหาตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจาก
มหาวิทยาลยั 
- จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงินและพสัด ุ
- สนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีม่ีอยู่ให้เกดิรายได ้

   1.2 ร้อยละตัวช้ีวัดที่
บรรลตุามเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์คณะ
เกษตรและชีวภาพ 

90 90 >95 >95 >95 

2. ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนดและ
มีประสิทธิภาพ 

1. ติดตามผลการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อ
นําผลไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย 
 

การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ และการ
ติดตามผลการใช้
งบประมาณ 

2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม  

96 96 >96 >96 100 - ดําเนินการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
- กํากับ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ และจัดทําสรุปรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและ
รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ม่
สามารถดําเนินการตามแผนได ้
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4.4 ควำมเชื่อมโยงของแผน 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินคณะเกษตรและชีวภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์คณะเกษตรและชีวภำพ : “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
                                             เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

 

ปร
ะเด็

นย
ุทธ

ศำ
สต

ร์
คณ

ะ 
ปร

ะเด็
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์

กำ
รเงิ

น 
กล

ยุท
ธ์ท

ำง
กำ

รเง
ิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร

จัดกำรงบประมำณ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
และมีประสิทธิภำพ 

 

 

 
 

1.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ

งบประมาณ 
 

 

2.1 สนับการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก 
3.1 การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ 
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ส่วนที่ 5 
ระบบฐำนข้อมูลกำรเงนิ และกำรติดตำมประเมินผล 

 
5.1 ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินทั้งระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) ใช้บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
และมีระบบ GFMIS ใช้ในการบริหารจัดการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสามารถรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณได้ทั้งระดับแผนงาน โครงการ กิจกรรม และหน่วยงาน รวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดย
สามารถแสดงผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา โดยผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจเพือ่การบริหารได้ตลอดเวลา 
 
5.2 กำรติดตำมประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่างๆ และ
ระบบการควบคุมภายใน มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องมีการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
 กำรติดตำมผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การดําเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด 
 กำรประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้
ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผล
การดําเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนํา เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการที่ได้จัดสรร 
ประจําปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

2. จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส โดยรวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหา
และอุปสรรคที่ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

3. นํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส เสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะ เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการดําเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องและเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

4. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายรายเดือน และรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและแผน 
เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์นําเสนอมหาวิทยาลัย 
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แผนผังงำนติดตำมและประเมินผล 
 

ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ 
ล ำดับ 

ที่ 
ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1  - รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน 
- เสนอคณบดีพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ 

ฝ่ า ย ง าน บ ริ ห า ร แ ล ะ
ธุรการ 

2  - เร่งรัดการดําเนินการและการเบิกจ่าย
งบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ 
- จัดทํารายงานผลและจัดส่งภายใน
เวลาที่กําหนด 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

3  
 
 

    No 
 
 

 
         Yes 

เสนอรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
คุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

4  
 
   No                         
 
 
       
        Yes 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
รายงานผลการดําเนินงานและผลการ
ใช้จ่ ายงบประมาณประจํ าปี  (ราย
เดือน/รายไตรมาส) พร้อมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่อง
งบประมาณ 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

5  ส่งกองนโยบายและแผนรวบรวมเสนอ
มหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน 

 
 

รับเรื่องจาก 
 กองนโยบายและแผน 

เร่งรัดการเบิกจ่าย  
และจัดทํารายงานผลฯ ราย

เดือน/รายไตรมาส 

แก้ไข 

รองคณบดีฯ 
ตรวจสอบ 

แก้ไข 

คณะกรรมการ
บริหาร 

พิจารณา 

ส่งรายงานผลการดําเนินงาน 
รายเดือน/รายไตรมาส 
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5.3 ค ำอธิบำย กำรค ำนวณและเกณฑ์กำรประเมินตัวช้ีวัด 
 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 

1.1 ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการ
งบประมาณ 
 

คะแนน      การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานงาน และ
โครงการทีไ่ดรับอนุมัติงบประมาณ เพื่อปองกันการรั่วไหล มีการตรวจสอบ
การเบิกจ่าย ซึ่งเปนวิธีการสําคัญที่จะควบคุมการบริหารงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการไมใหร้ั่วไหล และใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทาง
การเงิน นอกจานี้ยังต้องมีการรายงานผลการใช้จ่ายเป็นระยะๆ เพื่อ
สามารถทบทวนผลการปฏิบตัิงานตามแผนท่ีกําหนด ว่ามีความคืบหน้าไป
ประการใด 
 
 
 

กำรค ำนวณ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
คณะ เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

คะแนน 2 มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบยีบหรือ
ข้อบังคับ 

คะแนน 3 มีการจัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการบรหิารคณะ ทุกไตรมาส 

คะแนน 4 รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ี
ติดตามการใช้งบประมาณใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

คะแนน 5 บริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดรายได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบประมาณประจํา (งบประมาณ
แผ่นดิน+งบประมาณเงินรายได้ โดยไม่นบัรวม
งบประมาณเงินลงทุน) ที่ได้รับจัดสรรประจาํป ี

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการดําเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
1.2 ร้อยละตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ร้อยละ      การจัดสรรงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพคํานึงถึงความ
สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม เพื่อให้การดําเนินงานของคณะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัให้บรรลุตามเป้าหมายในภาพรวม 

กำรค ำนวณ 
จํานวนตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ท่ีบรรลเุป้าหมาย 

X 100 
จํานวนตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการดําเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 

2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม  

ร้อยละ      การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จากผลการใช้
จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรดั ติดตามกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลยั
กําหนด 
 

กำรค ำนวณ 
 

จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 
X 100 

จํานวนงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการดําเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผน 
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ภำคผนวก ข ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
ว่ำด้วยกำรบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2563 
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