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ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
วันที่ 30 เมษายน 2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเกษตรและชีวภาพ ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับแผนระดับที่ 3 ได้แก ่1) แผนการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 
– 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     
2) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 3) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) 4) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ 
5) แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธ.ค. 2564)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะ มีการก าหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อันจะ
น าไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ โดยการแจ้ง
เวียน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและ
แผน ในการประชุมครั้งที่  1(4)/2565 เมื่อวันที่  26 มกราคม 2565  และผ่านควมเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4 /2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 

การด าเนินงานครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ได้เป็นอย่างดี ดั้งนั้นคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับ 
แผนระดับที่  3 ได้แก่  แผนการศึกษาแห่ งชาติ  (พ.ศ.2560 – 2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี          
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ธ.ค. 2565)   
 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
 1) งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 24,403,700 บาท จ าแนกเป็น 1.1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 2,507,000 บาท 1.2) งบพันธกิจ จ านวน 21,896,700 บาท  
 2) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 27,500 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 24,431,200 บาท ดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงิน รวมงบประมาณ ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ

เงินรายได้ งบยุทธศาสตร์ฯ 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 สรุปงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 

งบยุทธศาสตร์ฯ งบพันธกิจ
งบประมาณเงิน

รายได้
1. การพัฒนาท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1,895,000 0 0

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 587,000 21,886,700 0
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 25,000 10,000 27,500

1,895,000
0 0587,000
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 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีจ านวนทั้งสิ้น 
16 โครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 4 โครงการ 
เป็นประเภทโครงการยุทธศาสตร์ทั้งหมด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 8 โครงการ จ าแนกประเภทเป็น
โครงการยุทธศาสตร์ จ านวน 6 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จ านวน 2 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 4 โครงการ จ าแนกประเภทเป็น
โครงการยุทธศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จ านวน 3 โครงการ ดังตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามประเภทโครงการ และประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ ปี 2565 รวม
โครงการ 

ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ 

ยุทธศาสตร์ งบพันธกิจ งบพันธกิจ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4 - - 4 25.00 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 2 - 8 50.00 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1 1 2 4 25.00 

รวม 11 3 2 16 100.00 
ร้อยละ 68.75 18.75 12.50 100.00   

 

 

แผนภูมิที่ 2 จ านวนโครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ งบพันธกิจ งบประมาณรายได้
1. การพัฒนาท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 0 0

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 2 0
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1 1 2
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สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามไตรมาส   
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเกษตรและชีวภาพ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 24,431,200 บาท สามารถจ าแนกเป็นไตรมาส 
และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังต่อไปนี้ 
 ไตรมาสที่ 1 งบประมาณจ านวน 22,297,560 บาท   คิดเป็นร้อยละ 91.27  สะสมร้อยละ 91.27 
 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณจ านวน  1,458,770 บาท   คิดเป็นร้อยละ 5.97  สะสมร้อยละ 97.24 
 ไตรมาสที่ 3 งบประมาณจ านวน 505,190 บาท   คิดเป็นร้อยละ 2.07  สะสมร้อยละ 99.31 
 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณจ านวน 169,680 บาท   คิดเป็นร้อยละ 0.69  สะสมร้อยละ 100.00 
  
ตารางท่ี 3 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามไตรมาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

รวมงบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 
โค

รง
กา

ร จ านวนเงิน ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ร้อยละ ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ร้อยละ ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ร้อยละ ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ร้อยละ 

1 การพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4 1,895,000  405,760  1.66  1,007,570  4.12  328,490  1.34  153,180  0.63 

3 การยกระดับคณุภาพการศึกษา 8 22,473,700  21,887,000  89.59   438,900  1.80   145,900  0.60   1,900   0.01  
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 62,500  4,800  0.02   12,300   0.05   30,800   0.13   14,600  0.06  

รวม 16  24,431,200   22,297,560  91.27   1,458,770  5.97   505,190  2.07   169,680  0.69  
ร้อยละสะสม       91.27 

 
97.24 

 
99.31 

 
100.00 

 
  



ง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สรา้งสรรค์
งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

1. ร้อยละของโครงการ/
งานวิจัยที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง
ต่อจ านวนพื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 5 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

2. สามารถน าผลงาน วิจยั งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ 

 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

4 เร่ือง 3 เร่ือง - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

3. ร้อยละงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
หรือชุมชน หรือการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

ร้อยละ 5.88 ร้อยละ 5 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน
เมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

4. จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นและ
ชุมชน  

12 กิจกรรม 6 กิจกรรม - คณบด ี
- ประธานหลกัสูตร 

5. จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

3 กิจกรรม 2 กิจกรรม - คณบด ี
- ประธานหลกัสูตร 

6. จ านวนกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด าริ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

7. จ านวนโครงการบรกิาร
วิชาการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

1 โครงการ 1 โครงการ - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม ที่
ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

9 แห่ง 4 แห่ง - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

9. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการของ
คณะ 

ร้อยละ 13.3 ร้อยละ 10 - คณบด ี
- ประธานหลกัสูตร 

10. จ านวนรายวิชาที่บูรณา
การการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน 

6 รายวิชา 4 รายวิชา - คณบด ี
- ประธานหลกัสูตร 

11. ร้อยละของหลักสูตรที่
นักศึกษามีส่วนรว่มในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 - คณบด ี
- ประธานหลกัสูตร 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมปิัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร 

 

12. จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม - คณบด ี
- คณะกรรม การ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 



จ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

13. มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 แหล่ง 1 แหล่ง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

2564 
ค่าเป้าหมาย 

2565 
ผู้รับผิดชอบ 

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มี
คุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชพีเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

14. ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร* 

- ระดับ 3 
 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

15. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับ
เครือข่ายภายนอก 
 

5 รายวิชา 4 รายวิชา - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

16. ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

17. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

4.10 คะแนน 4.00 คะแนน - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

18. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล 
CEFR (B1) ต่อจ านวนนกัศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

ร้อยละ 44.44 ร้อยละ 50 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

19. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 ต่อ
จ านวนนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยที่
เข้าสอบในครั้งแรก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

2. อาจารย์ผู้สอน มีสมรรถนะเป็นทีย่อมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

20. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละ 35.29  ร้อยละ 35 - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

 



ฉ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

2564 
ค่าเป้าหมาย 

2565 
ผู้รับผิดชอบ 

1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลกัธรร
มาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 

21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ
บริหารงานของคณะ 

ร้อยละ 83.93 ร้อยละ 85 - คณบด ี
- รองคณบดี 
- ประธานหลกัสูตร 

22. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

4.48 คะแนน 4.50 คะแนน - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

23. ข่าวสารการด าเนินงานของ
คณะ (การวิจยั การบริการวิชาการ 
การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

49 ข่าวสาร/ขอ้มูล 35 ข่าวสาร/
ข้อมูล 

- คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ส านักงานคณบดีและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับ
ศตวรรษที่ 21 

24. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 - - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

24. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน*์ 

- ร้อยละ 20 - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

หมายเหตุ * ตัวช้ีวัดที่ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2565 ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี และ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ธ.ค. 2563) เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ของคณะ และเพ่ือให้การบริหาร
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ ในปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 
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1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ กระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

รวบรวมผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี 
 

จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี  
(ฉบับร่าง 1) 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประจ าคณะ 

เพื่อพิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (ฉบับรา่ง 2) 

ปรับแก ้

เห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 

เพื่อพิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (ฉบับรา่ง 3) 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 

ปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

เห็นชอบ 

จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี  
 (ฉบับสมบูรณ)์ 

เผยแพรแ่ผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

เห็นชอบ 

ปรับแก ้

ปรับแก ้
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จากแผนภาพกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลการจัดท าแผนของคณะเกษตรและชีวภาพ (คณะกรรมการนโยบาย
และแผนคณะเกษตรและชีวภาพ) 

2. รวบรวมผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประกอบการประชุมจัดท าแผน  

3. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะเกษตรและ
ชีวภาพ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ 

4. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ฉบับร่าง 1) 
5. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ

พิจารณา 
6. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะ และจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ฉบับร่าง 2) 
7. เสนอแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 

เพ่ือพิจารณา 
8. ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผนเสนอแนะ และ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ฉบับร่าง 3) 
9. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม เพ่ือพิจารณา 
10.  ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ีฉบับสมบูรณ์ 
11.  เผยแพร่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วให้ทุกหน่วยงานภายใน

คณะน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. คณะเกษตรและชีวภาพ มีกรอบทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์  

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

3. เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานคณะเกษตรและชีวภาพ ส่งผลท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจในการบริหารงานของคณะเกษตรและชีวภาพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา (Philosophy)  
“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 
 

พันธกิจ (Mission)  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมราโชบาย 

อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 
 
ค่านิยมองค์กร (Shared Value) 

 “เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น” 
 
 รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์ 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการด าเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 2) เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช้ทรัพยากรของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ และ 
21 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ธันวาคม 2563) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. คณะมีความ
เข้มแข็งทาง
วิชาการ 
สร้างสรรค์งานวิจัย 
และนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง 

1. โครงการ/งานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือ
ชุมชนเมือง ในพื้นท่ี
เป้าหมาย 

โครงการ/ 
หัวข้อวิจัย 

 
 
 

1 
2* 

 

2 
2* 
 

 
 

2 
7* 

 

2 
4* 

- 
 

 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

1. ร้อยละของ
โครงการ/งานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือ
ชุมชนเมืองต่อจ านวน
พื้นท่ีเป้าหมาย*** 

ร้อยละ - - - - 5 

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

 

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

เรื่อง 
 
 

ร้อยละ 

4 
6* 
 

65 
34.29* 

 

2 
4* 
 

35 
42.11* 

2 
13* 

 
35 

5.26* 

3 
4* 
 
5 

5.88* 

3 
 
 
5 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

3. บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
และชุมชนเมือง 
ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม
อาหาร ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. จ านวนกิจกรรม
บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน  
5. จ านวนกิจกรรม
บริการวิชาการท่ี
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในท้องถิ่น หรือชุมชน 

กิจกรรม 
 
 
 

กิจกรรม 
 

6 
12* 

 
 
1 
2* 

6 
31* 

 
 
1 
1* 

6 
17* 

 
 
2 
2* 

6 
12* 

 
 
2 
3* 

6 
 
 
 
2 

- คณบดี 
- ประธาน
หลักสูตร 

6. จ านวนกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด าริ 
ในหลวงรัชกาลท่ี 9*** 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 2 
4* 

2 
2* 

2 
3* 

2 
2* 

2 - คณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

โครงการ 
 
 
 
 

แห่ง** 
 

- 
- 
 
 
 
- 
- 

1 
2* 
 
 
 
3 
9* 

1 
1* 
 
 
 
3 
4* 

1 
1* 
 
 
 
4 
9* 
 

1 
 
 
 
 
4 

- คณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

 9. จ านวนนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณะ 

คน - 
- 

 

30 
53* 

 

30 
24* 

20 
13* 

- - คณบดี 
- ประธาน
หลักสูตร 

9. ร้อยละของนักศึกษา
ท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการของ
คณะ*** 

ร้อยละ - - - - 10 

10. จ านวนรายวิชาท่ี
บูรณาการการวิจัยหรือ
การบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 

รายวิชา - 
- 

4 
5* 

4 
9* 

5 
6* 

4 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทย 
เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร 

 

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

กิจกรรม 
 
 
 

แหล่ง 

2 
6* 
 
 
- 
 
 
 

2 
3* 
 
 
- 
 

2 
2* 
 
 
1 
1* 
 

2 
1* 
 
 
1 
1* 

2 
 
 
 
1 
 

- คณบดี 
- คณะกรรม 
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ *  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณนั้นๆ 
  ** แห่ง หมายถึง หน่วยงานของรัฐและเอกชน โรงเรียน ชมุชน กลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานเอกชน 
  *** ตัวชี้วัดที่ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. บัณฑิตคณะเกษตร
และชีวภาพ มีความรู้ 
มีคุณธรรม และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร 
 

13. จ านวนหลักสูตร
ได้รับการปรับปรุงหรือ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 

หลักสูตร 
 
 

- 
 
 

- 
 

1 
2* 
 
 

2 
2* 

- 
 

- คณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

 14. จ านวนรายวิชาท่ี
บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับ
เครือข่ายภายนอก 
 

รายวิชา 
 
 
 

5 
10* 

5 
5* 
 

5 
5* 
 
 

6 
5* 
 

4 
 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

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

ร้อยละ 
 
 
 

คะแนน 

>80 
100* 

 
 
- 

3.83* 

>80 
100* 

 
 

4.00 
3.96* 

>85 
94.74* 

 
 

4.00 
4.10* 

>85 
100* 

 
 

4.00 
4.46* 

>90 
 
 
 

4.00 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้สอน มี
สมรรถนะเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

17. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

ร้อยละ 
 

>25 
28.57* 

 
 

>25 
26.32* 

 

>25 
31.58* 

 

>25 
35.29* 

 

>35 
 

- คณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ 

 
หมายเหตุ * ผลการด าเนินงานปีงบประมาณนั้นๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. มีการบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลและมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 
 

18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการ
บริหารงานของคณะ 

ร้อยละ 85 
92.93* 

85 
85.60* 

>85 
85.40* 

>85 
83.93* 

>85 - คณบดี 
- รองคณบดี 
- ประธาน
หลักสูตร 

19. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเกษตร
และชีวภาพ 

คะแนน >4.50 
4.42* 

4.29 
4.49* 

4.35 
4.48* 

4.38 
4.56* 

4.50 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ 

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

ข่าวสาร/
ข้อมูล 

10 
10* 

15 
36* 

30 
35* 

35 
49* 

35 - คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ส านักงานคณบดี
และเทคโนโลยี
การสื่อสาร 

2. บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของ
คณะเกษตรและชีวภาพ 
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ พร้อมรับ
ศตวรรษท่ี 21 

21. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 
100* 

90 
100* 

90 
100* 

90 
100* 

- - คณบดี 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

21. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ - - - - 20 

 
หมายเหตุ * ผลการด าเนินงานปีงบประมาณนั้นๆ 
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 ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2565 
 

วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

    

เป้าประสงค์ 1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์
งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน
เมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
เกษตร 
 
 
 
 
 

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ  มีความรู้ มี
คุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
2. อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเป็นที่ ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตร
และชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อม
รับศตวรรษที่ 21 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของโครงการ/งานวิจยัที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมืองตอ่จ านวนพืน้ที่
เป้าหมาย 
2. จ านวนผลงานทางวชิาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  
4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิน่
และชุมชน  
5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนนิการอย่าง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 
6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 
7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม ที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
9. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณะ 
10. จ านวนรายวชิาที่บูรณาการการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
11. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

14. จ านวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 
15. จ านวนรายวชิาที่บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับเครือข่ายภายนอก 
16. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
17. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
18. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปสีดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์
การวัดผล CEFR (B1) ต่อจ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ 
19. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปสีดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์ 
IC3 ต่อจ านวนนักศึกษาชัน้ปสีุดท้ายที่เข้าสอบใน
คร้ังแรก 
20. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ 
 

21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อการบริหารงานของคณะ 
22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เกษตรและชีวภาพ 
23. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย การ
บริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
24. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวชิาชพี และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด สร้างนวตักรรม 
12. จ านวนกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามวิถีเกษตรไทย 
13. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

กลยุทธ์ 1.1 ส่ ง เสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้  และ
นวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การน าองค์
ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แบ บ ชุ ม ช น มี ส่ วน ร่ วม ด้ าน กา ร เก ษ ต รแ ล ะ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชด าริ 
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ
และการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย   (Area 
base) จากความร่วมมือภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย 

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนา
หลักสูตรใหม่จากการ  บูรณาการความร่วมมือ
ศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้กับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่
สาธารณะ 
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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2.2 ประวัติความเป็นมา 
 คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า    
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม  และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร  
เป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น  
วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม  ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา 
 ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี 
 ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   
 และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 
 ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
 ปี  พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
 ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดยีวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่  8 มีนาคม 
2548 
 ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 ในปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ในปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท แต่ต้องของดเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจ านวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ
คณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบล่าสุด) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 
 พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ เป็น
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
2.3 ท าเนียบผู้บริหาร 

คณะเกษตรและชีวภาพ  มีล าดับการบริหารของผู้บริหารคณะฯ ดังต่อไปนี้   
 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม   มีล าดับของหัวหน้าคณะวิชา  ดังนี้ 

พ.ศ. 2527 – 2529 นายวสุธาร  ศรีนพรัตน์ 
พ.ศ. 2530 – 2534  นายส ารอง  ศุภศิริเมธาการ 
พ.ศ. 2534 – 2537  นายกมล  ยุพกรณ์ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีล าดับของคณบดี  ดังนี้ 
พ.ศ. 2538 – 2540  ผศ.วรรณา  กัลยาณะวงศ์ ณ อยุธยา 
พ.ศ. 2541 – 2544  ผศ.นพพร  ชัยช านาญ 
พ.ศ. 2545 – 2546  นายนิยม  บุญพิค า 
พ.ศ. 2546  ผศ.สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ (รักษาการ) 
พ.ศ. 2546 – 2548  นายสมเกียรติ  ศีลสุทธิ์ 

 คณะเกษตรและชีวภาพ  มีล าดับของคณบดี  ดังนี้ 
พ.ศ. 2548 – 2552 นายสมเกียรติ  ศีลสุทธิ์ 
พ.ศ. 2552 – 2556 ผศ.สุรพล  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 – 2564 รศ.กมลชัย  ตรงวานิชนาม 
พ.ศ. 2564   ผศ.เอนก  เทียนบูชา (รักษาการ)  
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2.4 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 
รถประจ าทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  
รถประจ าทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ  

งานบริหารคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 
เกษตรและชีวภาพ 

 

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

โรงงานจันทรเกษม  
ฟู้ด โปรเซสซิงค ์

ห้องปฏิบัติการ 
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านน้ านมแพะ 

จันทรเกษม 

งานวิชาการ 

งานบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

รองคณบดี 

คณบดี 

งานบริการการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานนโยบายและแผน 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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2.6 โครงสร้างการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารงานคณะเกษตรและชีวภาพ  

รองคณบดี 

คณบดีคณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

ประธานหลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดี 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

งานบริหารคณะ งานบริหารหลักสูตร ศูนย์บริการวิชาการฯ
เกษตรแ 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริการการศึกษา 
- งานนโยบายและแผน 

- หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปร
เซสซิงค์ 
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน
เกษตรและชีวภาพ 
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
น้ านมแพะ 
- ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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2.7 ข้อมูลสารสนเทศ 
 1. ข้อมูลบุคลากร 

คณะเกษตรและชีวภาพ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 15 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 5 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 9 คน และอาจารย์ประจ าตามสัญญา จ านวน 1 คน  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 9 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน และ
ลูกจ้างประจ าตามสัญญา จ านวน 3 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ 

รายการ ข้าราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญา 

รวม 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 9 1 15 
ลาศึกษาต่อ - - - - 
รวม 5 9 1 15 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
 
ตารางที่ 2 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการ อาจารย์ ผศ. รศ. รวม 
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท 1 2 - 3 
ปริญญาเอก 8 4 - 12 

รวม 9 6 - 15 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 

 
ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้ 

ประเภท คุณวุฒิ 
ตรี โท เอก รวม 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 - 6 
- ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 2 1 - 3 

รวม 5 4 - 9 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
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ตารางที่ 4 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ คณะเกษตรและชีวภาพ 
ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปี 

ที่เข้ารับราชการ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถานะ 

ข้าราชการ 
1 นายโกเมนทร ์ บุญเจือ 1 ต.ค. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท ปกติ 
2 นางสุเมธ ี กิตติพงศ์ไพศาล 17 ม.ค. 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท ปกติ 
3 นางสาวสุภาณ ี ด่านวิริยะกลุ 20 ม.ค. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
4 น.สพ.สมเกียรต ิ ศีลสุทธ์ิ 1 พ.ค. 2534 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
5 นายสันติธรรม โชติประทุม 5 พ.ค. 2547 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
1 นายศิรส ทองเชื้อ 16 ต.ค. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
2 นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ ์ 1 เม.ย. 2551 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
3 นายอ านาจ ภักดีโต 1 ต.ค. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
4 นายชินกร จิรขจรจริตกลุ 1 มิ.ย. 2553 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
5 นางสาวสณัฐิตา ตังคจิวางกูร 7 มิ.ย. 2553 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
6 นางสาวจันทรรตัน ์ พิญชภณ 16 ต.ค. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
7 นายสุวิจักขณ ์ อรุณลักษณ ์ 3 พ.ย. 2557 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ  
8 สพ.ญ.นันท์นภสั จิวลวัฒน ์ 23 ม.ค. 2561 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 
9 นางสาวจุฬาลักษณ ์ ตลับนาค 1 ก.พ. 2561 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปกติ 

ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 
1 นายอุดมศักดิ ์ ผ่องศร ี 10 มิ.ย. 2554 อาจารย ์ ปริญญาโท ปกติ 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564) 
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ตารางที่ 5 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเกษตรและชีวภาพ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
1 นางสาววิลาวัลย ์ โพธิ์ด ากล่ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - รป.ม. , บธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิตและบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น 

2 นางภัททิรา ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร ์
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3 นางสาวศิริญญา 
 

วิบูลย์อรรถ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

4 นายอิทธิรงค ์ จงใจ นักวิชาการศึกษา - วท.ม (จิตวิทยาการปรึกษา) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

5 นางสาวชลธิชา มรรคผล นักวิชาการพัสด ุ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 

6 นางสาวสุมาล ี ถวายสินธุ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - วท.ม (วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  ระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 
1 นางสาวณิชนันท ์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร ์

 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

2 นางสาวพัชรินทร ์ ชินบรรเทา นักวิทยาศาสตร ์
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

3 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง นักวิทยาศาสตร ์
 

- ปริญญาโท  
สาขา Integrated Chemical Environment 
Technology ณ  
มหาวิทยาลยัแห่งชาติฮันเกียง  
สาธารณรัฐเกาหลีใต ้
- วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

 (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564) 
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2. ข้อมูลนักศึกษา 
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในปี 2564 

มีนักศึกษารวม 100 คน แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 จ านวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 
หลักสูตร 2557 

(เกิน 
4 ปี) 

2558 
(เกิน 
4 ปี) 

2559 
(เกิน 
4 ปี) 

2560 
(เกิน 
4 ปี) 

2561 
(ปี 4) 

2562 
(ปี 3) 

2563 
(ปี 2) 

2564 
(ปี 1) 

รวม  
(คน) 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

5 1 1 - 9 12 15 15 58 

2. วิทยาศาสตรเ์กษตรและการ
ประกอบการ 

- - 3 7 8 - - - 18 

3. เกษตรศาสตร ์ 4 2 - - - - - 18 24 
รวม (คน) 9 3 4 7 17 12 15 33 100 
(สถิตินักศึกษาปัจจุบันจ าแนกตามปีการศึกษาจากเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
 3. ข้อมูลหลักสูตร 
 คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในปี 2564  
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 หลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพที่เปิดสอน 

ล าดับที่ 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 
 

4. ข้อมูลอาคารสถานที่   
 คณะเกษตรและชีวภาพ  มีจ านวนอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 ข้อมูลอาคารสถานที่คณะเกษตรและชีวภาพ 

ประเภท จ านวน (อาคาร/ห้อง) 
อาคาร 7 
ห้องเรียน 9 
ห้องปฏิบัติการ 6 
ห้องประชุม 2 
โรงเรือนทางการเกษตร 5 
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
3.1 แผนระดับท่ี 3 

 

3.1.1 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ .ศ. 2564 – 2570 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

1) วัตถุประสงค์ของแผนที่ 
(1) ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว สร้างปัญญาให้

สังคมไทยและสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นปัจจัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับ
ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็น
แรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์ 

(2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพ่ิม              
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาครอบคลุมประชากรวัยเรียน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
วัยแรงงานและผู้สูงอายุให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างงานและการเป็นผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นหรือภูมิล าเนาของตนเอง 

(4) ยกระดับระบบอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยกาหนดจุดเน้น เพ่ือ
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย (Reinventing University) ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ในมิตติ่างๆ 

 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 

2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐาน และยืดหยุ่นเหมาะสมกับก าลังคนทุกกลุ่มวัย (Enhancing Curriculums for Desired Learning 
Outcomes) 

2. บัณฑิต/ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills Up Skills and 
New Skills) เพ่ือการท างานและการด ารงชีวิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ให้มีคุณภาพและ
ปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

3. บัณฑิต/ก าลังคนมีความตระหนักรู้  ปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รองรับและสอดคล้องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. การสร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและความเชี่ ยวชาญ เฉพาะศาสตร์ 
(Enhancement of Brainpower & Concentration of Talents) 

2.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
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      2.2.1 แนวทางที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิ ต (Lifelong 
Learning) 

2.2.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก าลังคน (Quality & 
Manpower Competencies Enhancement) 

2 .2 .3 แน วทางที่  3 การสร้ าง เสริมบุ คล ากรคุณ ภ าพสู ง (Enhancement of 
Brainpower & Concentration of Talents) 

 
3)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 

3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
1. การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ 

(Research Innovation and Technology Transfer) เพ่ือความยั่ งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถสร้าง         
ขีดความสามารถท้ังทางวิชาการและการน าไปใช้งานจริง 

3. นิเวศสถาบันอุดมศึกษาเอ้ือต่อการเพ่ิมพูนทักษะผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพ       
ท างธุ รกิ จ  Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึ งระบ บ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ (Research 
Administration and Support Office) 

3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
3.2.1 แนวทางที่  1 การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research 

Innovation and Technology Transfer) 
3.2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือปัจจัยเอ้ือภายในสถาบันอุดมศึกษาที่

ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
 

4)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) 
4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สร้างผลสัมฤทธิ์และ
คุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์/จุดแข็งเพ่ือให้เกิดคุณภาพในระบบ
อุดมศึกษา และสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome - based) สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พื้นที่/ประเทศ 

3. สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และตอบสนอง ต่อโลกในศตวรรษท่ี 21 

4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
4.2.1 แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good 

Governances) 
4.2.2 แนวทางที่  2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย 

(Reinventing University) 
4.2.3 แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) 
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5)  การขับเคลื่อนส าคัญ  

   5.1 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 1 ก าลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูงตอบโจทย์
การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว 
และพลังงาน รวมถึง วัสดุและเคมีชีวภาพ) เพ่ือยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  5.2 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 4 การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยสมบูรณ์  

 
3.1.2 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
1) จุดมุ่งเน้นนโยบาย 

จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่าและความยั่งยืน สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และ
อาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 

จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพ่ึงตนเอง มีคุณค่า
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

จุดมุ่งเน้นนโยบายที่ (6) ประเทศไทยสามารถสร้างก าลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลาง
ก าลังคนระดับสูงของอาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ 

2) เป้าประสงค์ของแผน 
เป้าประสงค์ของแผนที่ 1. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศ

ให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน   
  เป้าประสงค์ของแผนที่ 2. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ิมความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่
อนาคต      

เป้าประสงค์ของแผนที่ 3. สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก      

 
3) ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

3.1 แผนงานส าคัญ 
F5 (S1P3) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า 

สร้างความยั่งยืน และเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
3.2 แผนงาน 
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P1 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy: BCG) ใน 4 ด้าน (ด้านการแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว และ
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ) ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ 

 
4)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถ

แก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม 

4.1 แผนงานส าคัญ 
F8 (S2P9) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพ่ึงตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่

สังคม 
4.2 แผนงาน 
P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
P11 (S2) ขจัดความยากจน โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ 

การศึกษาเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
P12 (S2) เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
P14 (S2) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
P16 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็น

สังคมคาร์บอนต่ า 
 

5)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ระดับขั้นแนว
หน้า ที่ก้าวหน้าล้ ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

5.1 แผนงานส าคัญ 
- ไม่มี 
5.2 แผนงาน 
- ไม่มี 
 

6)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

6.1 แผนงานส าคัญ 
F10 (S4P22) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรทุกคน              

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จ าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 

F11 (S4P22) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
ทักษะสูงที่ตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

6.2 แผนงาน 
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P21 (S4) พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง
เพียงพอตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต รวมถึงสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ 

P22 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจั ยและพัฒนา รวมถึ ง
นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

P23 (S4) พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเลิศตามบทบาทการสร้างก าลังคน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ 

 3.1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)          
เป็นแผนระดับ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ใช้เป็นเป้าหมายใหญ่ในการด าเนินงานตามทิศทางและ
เป้าหมายระยะ 20 ปี เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงตาม พรบ.การจัดตั้ง  
มหาวิทยาลัย ดังนั้นในการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ จึงต้องด าเนินการภายใต้เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง 
ความสัมพันธ์ มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันตามที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ  
1.  ด้านเศรษฐกิจ  
2.  ด้านสังคม  
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม  
4.  ด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1.  สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ         

ด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ                
รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว)                      
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2.  บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน                
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3.  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
1.1 มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง          

ของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

1.2 จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการ
วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

1.3 ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 
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1.4 จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม               
(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 

1.5 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัย        ราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า เปรียบเทียบกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.7 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา               
ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
1.10 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ

จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
1.12  จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        

ที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.13  อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
โครงการหลัก 
1.  โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ             

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.  โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้

พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ) 
3.  โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพ่ือวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณา

การองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ

คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ              

ในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่

ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
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4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิต ที่มั่นคงเข้มแข็ง มี
อาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

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

ตัวช้ีวัด 
3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติ 
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                      

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

นอกภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
3.7 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
โครงการหลัก 
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการ

เรียนรู้ 
3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้ านการเป็ น

สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ

บาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ใน
ก ากับของของรัฐ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 

และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
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2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล             
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร               
ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด 
4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ            

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

จังหวัด/องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4.4 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูง

มาก 
4.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล               

อย่างสม่ าเสมอ 
4.9 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

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

ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 

3.1.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563)  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563)

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์  18 ตัวชี้วัด และ 18 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  
1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้  
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2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่ งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข                 

มีทุนทางวัฒนธรรม 
4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะ                    

ที่พึงประสงค์ท้ัง 4ประการ 
ตัวช้ีวัด 
1.1 ร้อยละสะสมของพ้ืนที่บริการที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
1.2 ร้อยละโครงการที่มีการพัฒนาหรือใช้แหล่งเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา ศิลปวัฒนธรรม                 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า จิตส านึกรักษ์ถิ่น และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
1.3 ร้อยละการเพ่ิมรายได้ หรือลดรายจ่าย ของท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาจาก

มหาวิทยาลัย 
1.4 ร้อยละของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
1.5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพทางการ

ศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และด าเนิน 

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ระยะเวลา (Timeline) ในการด าเนินการทุกข้ันตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน              
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์   
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์

ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 
3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่  21 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
3.2 ร้อยละของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่มีผลงานวิชาการ มีประกาศนียบัตรทางวิชาการ

วิชาชีพ หรือได้รับรางวัลด้านต่างๆ 
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3.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร มีทักษะภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ผ่านเกณฑ์            
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง         

การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก         

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้องมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมี
งานท าและมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofile) 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์  
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา                  

เพ่ือท้องถิน่ที่สร้าง ความมั่นคงให้กับประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความ

พร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน 

(SMART CRU) 
ตัวช้ีวัด 
4.1 ร้อยละผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 
4.2 ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) 
4.3 ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
4.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ หรือสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

นโยบายมหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศ 
4.6 ร้อยละของการเพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีฐาน 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน           

การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
3.1.5 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)  

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ และ 21 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เป้าประสงค์ 
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น 

หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมเกษตร 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของโครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมืองต่อจ านวน

พ้ืนที่เป้าหมาย 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือ

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 
6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
7. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น 
9. จ านวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ 
10. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
11. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
12. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
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1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การน าองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชด าริบนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” 

1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย   (Area 
base) จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
แนวทาง/มาตรการ 
1.1.1 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
1.1.2 จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
1.2.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
1.2.2 น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม หรือการใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ 
1.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน   บนฐานความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

จันทรเกษม-ชัยนาท 
1.3.3 ด าเนินงานบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของ

มหาวิทยาลัย 
1.3.4 บริการวิชาการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” 
1.4.1 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับท้องถิ่น ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น 

จังหวัดชัยนาท ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว  เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

1.5.1 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.6.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้าวและ
สมุนไพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
2. อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ตัวช้ีวัด 
13. จ านวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้ องการของ

ตลาดแรงงานและสังคม 
14. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก 
15. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
17. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
กลยุทธ์ 
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ  บูรณาการความร่วมมือ

ศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการท างาน ทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ และสร้างจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
แนวทาง/มาตรการ 
2.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.1.2 บูรณาการความร่วมมือของศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร   
2.2.1 ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการกับการท างาน ทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 

พร้อมรับศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ 
19. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ 
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20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ  และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง 
3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ 
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
แนวทาง/มาตรการ 
3.1.1 ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2.1 พัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 
3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
3.3.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
3.3.2 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะและแนะน าหลักสูตรในสื่อช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 
3.3.3 บริการวิชาการเน้นพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ

เกษตรและชีวภาพให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
3.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ

ต าแหน่งและการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
4.1 สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ปรัชญา (Philosophy)  
“ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

 
2. วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 
 

3. พันธกิจ (Mission)  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมราโชบาย 

อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

4. นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ 
1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

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

วิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร 

 
 5.  เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
 
 6. อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 
 
7. ค่านิยมองค์กร (Shared Value) 

 “เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น” 
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8. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
2565 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ/โครงการ 

1. คณะมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
สร้างสรรค์งานวิจัย 
และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง 

1. ร้อยละของโครงการ/
งานวิจัยที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง
ต่อจ านวนพื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 5 - รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้ และนวัตกรรม
ด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  

1. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย 
2. จัดกลุ่มงานวิจยัเพื่อสร้างความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจยั 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ส่งเสริม” 
          แนวทางการด าเนินงานก าหนดให้อาจารย์ในคณะพัฒนางานวจิัย
จากปัญหาของพื้นที่เป้าหมายที่คณะบรกิารวิชาการซ่ึงก าหนดไว้ในแผน
บริการวิชาการของคณะตามเป้าหมาย 
 

2. สามารถน าผลงาน 
วิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการ
ต่อยอดในเชิง
พาณิชย ์

 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

4 เร่ือง 3 เร่ือง - รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การน าองค์
ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่
การปฏิบัต ิเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือ
การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

1. ส่งเสริมการตีพิมพ์  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ
2. น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม หรือการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ส่งเสริม” 
     แนวทางการด าเนินงานก าหนดใหอ้าจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ได้น า
ผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาต ิและน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือการใช้ประโยชน์
ในเชิงพานิชย์ และให้มกีารท าหนังสือหลักฐานการใช้ประโยชน์ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 
 

3. ร้อยละงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
หรือชุมชน หรือการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

ร้อยละ 5.88 ร้อยละ 5 - รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
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3. บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น และ
ชุมชนเมือง ด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 
ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

4. จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นและ
ชุมชน  

12 กิจกรรม 6 กิจกรรม - คณบด ี
- ประธาน
หลักสูตร 

1.3 ส่งเสริมการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น
แบบชุมชนมีส่วนร่วมดา้น
การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ
 

1. โครงการ ส่งเสริมเพื่อยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(โครงการร่วม 1) งบประมาณ 950,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามหลกัการมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพร
อินทรีย ์ 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสรมิการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรผู้ปลูกผักตามหลกัการมาตรฐานเกษตร 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร “การผลิต
และการ แปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ”  

 กิจกรรมที ่5 อบรมการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  
 กิจกรรมที ่6 ปรับปรุงการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  

2. โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด
ภูมิปญัญาด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี(GMP)  (โครงการร่วม 
2) งบประมาณ 550,000 บาท 
 กิจกรรมที ่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) จากข้าว  
 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภท

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสุขภาพ  
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 

ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดความรู้และการดูแลระบบการขายสินค้า

ออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)  
3. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวและพืชสมุนไพรท้องถิ่นชัยนาท 

(โครงการ อพ.สธ.) งบประมาณ 350,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 การปลูกรกัษาพันธุ์ขา้วในเขตพื้นที่ปลูกรักษาโครงการ 

อพ.สธ.-มจษ.  
กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาพันธุ์พืชและสมุนไพรในเขตพื้นที่ปลูกรักษา

โครงการ อพ.สธ.-มจษ.  
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 5. จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

3 กิจกรรม 2 กิจกรรม - คณบด ี
- ประธาน
หลักสูตร 

 ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 4  
1. โครงการ ส่งเสริมเพื่อยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(โครงการร่วม 1) งบประมาณ 950,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามหลกัการมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพร
อินทรีย ์ 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรผู้ปลูกผักตามหลกัการมาตรฐานเกษตร 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร “การผลิต
และการ แปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ”  

2. โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด
ภูมิปญัญาด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี(GMP)  (โครงการร่วม 
2) งบประมาณ 550,000 บาท 
 กิจกรรมที ่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) จากข้าว  
 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภท

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสุขภาพ  
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 

ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
 6. จ านวนกิจกรรมตาม

แนวทางพระราชด าริ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - คณบด ี
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 4  
3. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวและพืชสมุนไพรท้องถิ่นชัยนาท 

(โครงการ อพ.สธ.) งบประมาณ 350,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 การปลูกรกัษาพันธุ์ขา้วในเขตพื้นที่ปลูกรักษาโครงการ 

อพ.สธ.-มจษ.  
กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาพันธุ์พืชและสมุนไพรในเขตพื้นที่ปลูกรักษา

โครงการ อพ.สธ.-มจษ. 
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ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ส่งเสริม” 
     การจัดบริการวิชาการทั้ง 3 โครงการ เป็นการพัฒนาท้องถิ่น ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหา วางแผนการท ากจิกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่น และส่งผลให้บรรลุตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ ดังนี้ 1) จ านวนกิจกรรม
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชมุชน 12 กิจกรรม 2) จ านวน
กิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 2 
กิจกรรม 3) จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ ในหลวงรัชกาลที ่9 
จ านวน 2 กิจกรรม 

 7. จ านวนโครงการบรกิาร
วิชาการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

1 โครงการ 1 โครงการ - คณบด ี
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

1.4  ส่งเสริมการบูรณาการ
ด้านการบริการวิชาการและ
การวิจยัหรือการพัฒนาโจทย์
วิจัย  (Area base) จากความ
ร่วมมือภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 4 
1. โครงการ ส่งเสริมเพื่อยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(โครงการร่วม 1) งบประมาณ 950,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพร
อินทรีย ์  

8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม ที่
ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

9 แห่ง 4 แห่ง - คณบด ี
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
- ประธาน
หลักสูตร 

ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 4 
1. โครงการ ส่งเสริมเพื่อยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(โครงการร่วม 1) งบประมาณ 950,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามหลกัการมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพร
อินทรีย ์ 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรผู้ปลูกผักตามหลกัการมาตรฐานเกษตร 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร “การผลิต
และการ แปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ”  

 กิจกรรมที ่5 อบรมการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  
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 กิจกรรมที ่6 ปรับปรุงการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  
2. โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด

ภูมิปญัญาด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี(GMP)  (โครงการร่วม 
2) งบประมาณ 550,000 บาท 
 กิจกรรมที ่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) จากข้าว  
 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภท

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสุขภาพ  
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 

ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดความรู้และการดูแลระบบการขายสินค้า

ออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ส่งเสริม” 
     การบริการวิชาการทั้ง 2 โครงการ ช่วยให้เกิดการบูรณาการด้านการ
บริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทยว์ิจยัตามศาตร์ความรู้ที่ม ี
บนพื้นฐานความต้องการหรือปัญหาที่พบในพื้นที่เป้าหมายบที่อาจารย์ลง
พื้นที่จัดกิจกรรม มีผลให้บรรลุตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ ดังนี ้1) จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 โครงการ 2) จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม ที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น จ านวน 4 แห่ง โดยเป็น
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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 9. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการของ
คณะ 

ร้อยละ 13.3 ร้อยละ 10 - คณบด ี
- ประธาน
หลักสูตร 

1.5 ส่งเสริมการบูรณาการ
การวิจยัและการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียน
การสอน 

ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 4 
1. โครงการ ส่งเสริมเพื่อยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(โครงการร่วม 1) งบประมาณ 950,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามหลกัการมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพร
อินทรีย ์ 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรผู้ปลูกผักตามหลกัการมาตรฐานเกษตร 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร “การผลิต
และการ แปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ”  

 กิจกรรมที ่5 อบรมการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  
 กิจกรรมที ่6 ปรับปรุงการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  

2. โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด
ภูมิปญัญาด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี(GMP)  (โครงการร่วม 
2) งบประมาณ 550,000 บาท 
 กิจกรรมที ่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) จากข้าว  
 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภท

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสุขภาพ  
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 

ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
2565 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ/โครงการ 

10. จ านวนรายวิชาที่บูรณา
การการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน 

6 รายวิชา 4 รายวิชา - คณบด ี
- ประธาน
หลักสูตร 

ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 4 
1. โครงการ ส่งเสริมเพื่อยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(โครงการร่วม 1) งบประมาณ 950,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามหลกัการมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพร
อินทรีย ์ 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรผู้ปลูกผักตามหลกัการมาตรฐานเกษตร 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร “การผลิต
และการ แปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ”  

 กิจกรรมที ่5 อบรมการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  
 กิจกรรมที ่6 ปรับปรุงการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  

2. โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด
ภูมิปญัญาด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี(GMP)  (โครงการร่วม 
2) งบประมาณ 550,000 บาท 
 กิจกรรมที ่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) จากข้าว  
 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภท

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสุขภาพ  
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 

ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
2565 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ/โครงการ 

 11. ร้อยละของหลักสูตรที่
นักศึกษามีส่วนรว่มในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 - คณบด ี
- ประธาน
หลักสูตร 

 ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 4 
1. โครงการ ส่งเสริมเพื่อยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(โครงการร่วม 1) งบประมาณ 950,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามหลกัการมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็ง

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการมาตรฐานสมุนไพร
อินทรีย ์ 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรผู้ปลูกผักตามหลกัการมาตรฐานเกษตร 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร “การผลิต
และการ แปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ”  

 กิจกรรมที ่5 อบรมการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  
 กิจกรรมที ่6 ปรับปรุงการผลิตและการจัดการสัตว์ในฟาร์ม  

2. โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด
ภูมิปญัญาด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี(GMP)  (โครงการร่วม 
2) งบประมาณ 550,000 บาท 
 กิจกรรมที ่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) จากข้าว  
 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภท

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสุขภาพ  
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 

ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ส่งเสริม” 
     การบริการวิชาการทั้ง 2 โครงการ เป็นการสนับสนุนให้มีการน า
ผลการวิจยัมาบูรณาการกับบริการวิชาการ หรือน าผลการบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจยั และบูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยการให้นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการ
ของคณะ 
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ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ/โครงการ 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเกษตร 

 

12. จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม - คณบด ี
- คณะกรรม 
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.6  ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย 

1. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมการปลูกข้าวและการ
แปรรปูขา้ว งบประมาณ 45,000 บาท 
กิจกรรมที ่1 ลงแขกด านา  
กิจกรรมที ่2 การแปรรูปขา้วเม่า  

13. มแีหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 แหล่ง 1 แหล่ง  ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 12 
1. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมการปลูกข้าวและการ

แปรรปูขา้ว งบประมาณ 45,000 บาท 
กิจกรรมที ่1 ลงแขกด านา  

    กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปข้าวเม่า 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ส่งเสริม” 
      การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมการปลูกขา้วและ
การแปรรูปข้าว ซ่ึงก าหนดให้มีกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ และในการจัดกจิกรรม ท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็น
สถานที่แปลงนา และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดท าสื่อให้
ความรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์/ Facebook ของคณะ 

  



- 45 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

2564 
ค่าเป้าหมาย 

2565 
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ/โครงการ 

1. บัณฑิตคณะเกษตร
และชีวภาพ มีความรู ้มี
คุณธรรม และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร 

14. ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร* 

- ระดับ 3 
 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตร
ใหม่จากการ  บูรณาการความ
ร่วมมือศาสตร์ต่างๆ ตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.  ปรับปรุง พัฒนาหลกัสูตรระดับปริญญาตรีให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
2. บูรณาการความรว่มมือของศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร 
เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร   
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short course) หรือชุดวิชา (Module) 

15. จ านวนรายวิชาที่บูรณา
การการจัดการเรียนการสอน
กับเครือข่ายภายนอก 
 

5 รายวิชา 4 รายวิชา - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

2.2 ส่งเสริมการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้กับการ
ท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้าง
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

รายวิชาที่บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก  
- หลักสูตรเกษตรศาตร์  2 รายวิชา 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 รายวิชา 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ส่งเสริม” 
     การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอกของ
หลักสูตร คณะเกษตรและชีวภาพ ช่วยให้นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะ
วิชาชีพ ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ ชว่ยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
จากสถานประกอบการจริง รวมถึงการให้นักศึกษาได้มีส่วนรว่มใน
กิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งเป็นการสร้างจิตส านึกในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

 16. ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิต
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะ 4 ประการ 

1. โครงการ สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี คณะเกษตรและชีวภาพ งบประมาณ 92,600 บาท 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่

เกี่ยวขอ้ง 
กิจกรรมที่ 3 การสมัครสมาชิกเครือข่าย/สมาคมวิชาการของคณะ

เกษตรและชีวภาพ 
2. โครงการ จัดหาครุภณัฑ์สนับสนุนการผลิตบณัฑิตและพันธกิจหลัก 

คณะเกษตรและชีวภาพ งบประมาณ 21,794,100 บาท 
กิจกรรมที ่1 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ  

3. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ  (โครงการร่วม 6) งบประมาณ 30,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4. โครงการ ส่งเสริมการแขง่ขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของ

นักศึกษา งบประมาณ 116,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวชิาการและวิชาชพีทางการ

เกษตร (ยุวเกษตรกร) 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อการแข่งขันทาง

วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

5. โครงการ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และ
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 งบประมาณ 148,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทกัษะการประกัน

คุณภาพ  
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการปลูกฝังการใช้ชีวิตอยา่ง

มีคุณธรรม 
กิจกรรมที ่4 พัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษย์เก่า 
กิจกรรมที ่5  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรมที ่6 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานกัศึกษา   
กิจกรรมที ่7 อบรมคอมพิวเตอร ์

6. โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน งบประมาณ 80,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 อบรมข้อก าหนด กฎหมาย หรือมาตรฐานทาง

การเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาสนิค้าเกษตร
และอาหาร 

7. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการท างาน 
งบประมาณ 15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศและการแนะน าอาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 สหกิจศึกษาและฝกึประสบการณ์วิชาชพีของนักศึกษา 
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      8. โครงการ การสร้างความเขม้แข็งยวุเกษตรกรให้เป็น young 
smart farmer งบประมาณ 198,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสง่เสริมเพื่อยกระดับยุวเกษตรกร
ให้เป็น young smart farmer 

 17. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

4.10 คะแนน 4.00 คะแนน - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

 ด าเนินการร่วมกับโครงการในตัวชี้วัดที่ 16 
1. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะเกษตรและ

ชีวภาพ  (โครงการร่วม 6) งบประมาณ 30,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2. โครงการ ส่งเสริมการแขง่ขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษา งบประมาณ 116,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวชิาการและวิชาชพีทางการ

เกษตร (ยุวเกษตรกร) 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อการแข่งขันทาง

วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

3. โครงการ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และ
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 งบประมาณ 148,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทกัษะการประกัน

คุณภาพ  
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 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการปลูกฝังการใช้ชีวิตอยา่ง
มีคุณธรรม 

กิจกรรมที ่4 พัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษย์เก่า 
กิจกรรมที ่5  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรมที ่6 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานกัศึกษา   
กิจกรรมที ่7 อบรมคอมพิวเตอร ์

4. โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน งบประมาณ 80,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 อบรมข้อก าหนด กฎหมาย หรือมาตรฐานทาง

การเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาสนิค้าเกษตร
และอาหาร 

5. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการท างาน 
งบประมาณ 15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศและการแนะน าอาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 สหกิจศึกษาและฝกึประสบการณ์วิชาชพีของนักศึกษา 

6. โครงการ การสร้างความเขม้แข็งยวุเกษตรกรให้เป็น young 
smart farmer งบประมาณ 198,000 บาท 

     กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมเพื่อยกระดับยุว
เกษตรกรให้เป็น young smart farmer 

 18. ร้อยละของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล CEFR (B1) ต่อจ านวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้า
สอบ 

ร้อยละ 44.44 ร้อยละ 50 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

 1. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ  (โครงการร่วม 6) งบประมาณ 30,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 19. ร้อยละของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 
ต่อจ านวนนกัศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบในครั้งแรก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

 1. โครงการ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และ
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
กิจกรรมที ่7 อบรมคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 20,000 บาท 
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2. อาจารย์ผู้สอน มี
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

20. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ 35.29  ร้อยละ 35 - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการและสนับสนุนให้
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปัจจุบันคณะเษตรและชีวภาพมอีาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 
6 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ ทั้งหมด 15 
คน และอยู่ในกระบวนการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ (ระหวา่งยื่นขอ
ต าแหน่ง 1 คน ผ่านการสอบสอน รวม 5 คน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

2564 
ค่าเป้าหมาย 

2565 
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ/โครงการ 

1. มีการบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลและมาตรฐาน
การศึกษาที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
 

21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อการ
บริหารงานของคณะ 

ร้อยละ 83.93 ร้อยละ 85 - คณบด ี
- รองคณบดี 
- ประธานหลกัสูตร 

3.1 ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาลเพือ่สร้างคุณค่า
และประสิทธภิาพองค์กร 

1. โครงการ บริหารจดัการงานของคณะเกษตรและชีวภาพ 
งบประมาณ 12,900 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการต่างๆ และการประชุม
บุคลากร 

22. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

4.48 คะแนน 4.50 คะแนน - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาฯ 

3.2 ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง 

1. โครงการ ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คณะเกษตรและชีวภาพ งบประมาณ 14,600 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมรับการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมรับการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ  
23. ข่าวสารการด าเนินงานของ
คณะ (การวิจยั การบริการวิชาการ 
การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

49 ข่าวสาร/ขอ้มูล 35 ข่าวสาร/
ข้อมูล 

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ส านักงานคณบดี
และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

3.3 ปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรม
ของคณะสู่สาธารณะ 

ประชาสัมพันธก์ิจกรรมที่คณะด าเนินการผ่านช่องทาง เว็บไซต์
คณะ เพจเฟซบุคคณะ เพจเฟซบุคหลักสูตร 2 หลักสูตร 

2. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของคณะเกษตร
และชีวภาพ ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ 
พร้อมรับศตวรรษที่ 21 

24. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 - - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

3.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

1. โครงการ พัฒนาทักษะการปฏบิัติงานบุคลากรคณะเกษตร
และชีวภาพ งบประมาณ 10,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร (ร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงานฯลฯ)  
2. โครงการ อบรมพัฒนาทักษะด้านดจิิทัล คณะเกษตรและ

ชีวภาพ งบประมาณ 25,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจติอล 

 

24. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน*์ 

- ร้อยละ 20 - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

หมายเหตุ * ตัวช้ีวัดที่ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน ์ “เป็นสถาบันผลิตบณัฑติที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภมูิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวจิัยและนวตักรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

    
เป้าประสงค์ 1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์

งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนเมือง 

2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสรา้งสรรค์ และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพฒันาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง 
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูด้้านภมูิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร 

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู ้มี
คุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

2. อาจารย์ผูส้อนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกบัการพัฒนาประเทศ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตร
และชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะ พร้อมรับ
ศตวรรษที่ 21 

 

    
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของโครงการ/งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมืองต่อจ านวนพื้นที่เป้าหมาย 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์
เผยแพร ่

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน  

14. ระดับความส าเร็จของการปรบัปรุง/พัฒนา
หลักสตูร 

15. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการจัดการเรยีน
การสอนกับเครือข่ายภายนอก 

16. ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

17. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
18. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่ผ่านเกณฑ์

การวัดผล CEFR (B1) ต่อจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย

21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่
มีต่อการบริหารงานของคณะ 

22. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

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

24. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ และน าความรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 

5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ ในหลวง
รัชกาลที่ 9  

7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม ที่ร่วมมือด าเนินโครงการพฒันาท้องถิ่น 

9. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณะ 

10. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

11. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม 

12. จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

13. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ที่เข้าสอบ 
19. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่ผ่านเกณฑ์ 

IC3 ต่อจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่เข้าสอบในครั้ง
แรก 

20. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

ไปใช้ประโยชน ์
 

    
กลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 

1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

1.2 ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจยั การน าองค์
ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่พัฒนาท้องถิ่น
แบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

2.1 ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย และพัฒนา
หลักสตูรใหมจ่ากการ  บูรณาการความร่วมมือศาสตร์
ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจดัการเรยีนการ
สอนกระบวนการเรยีนรู้กับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสรา้งจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างคณุค่าและประสิทธิภาพองค์กร 

3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงานตามเกณฑ์
การประเมินคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ
สู่สาธารณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ ์ อาหาร ตามแนวทางพระราชด าร ิ
1.4  ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ

และการวจิัยหรือการพัฒนาโจทยว์ิจัย  (Area base) จาก
ความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจยัและการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

1.6  ส่งเสริมการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย 

2.3 ปรับปรุงการผลิตบณัฑิตตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวชิาชีพ ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ 4 ประการ 

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
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4.2 สรุปโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับงบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
 1) งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 24,403,700 บาท จ าแนกเป็น 1.1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 2,507,000 บาท 1.2) งบพันธกิจ จ านวน 21,896,700 บาท  
 2) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 27,500 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 24,431,200 บาท ดังตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 1  
 
ตารางท่ี 9 สรุปงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงิน รวม
งบประมาณ 

ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ

เงินรายได้ งบยุทธศาสตร์ฯ 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 สรุปงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 

  

งบยุทธศาสตร์ฯ งบพันธกิจ
งบประมาณเงิน

รายได้
1. การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1,895,000 0 0

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 587,000 21,886,700 0
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 25,000 10,000 27,500

1,895,000
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 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีจ านวนทั้งสิ้น 
16 โครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 4 โครงการ 
เป็นประเภทโครงการยุทธศาสตร์ทั้งหมด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 8 โครงการ จ าแนกประเภทเป็น
โครงการยุทธศาสตร์ จ านวน 6 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จ านวน 2 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 4 โครงการ จ าแนกประเภทเป็นโครงการ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จ านวน 3 โครงการ ดังตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 2 
 
ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามประเภทโครงการ และประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ ปี 2565 รวม
โครงการ 

ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ 

ยุทธศาสตร์ งบพันธกิจ งบพันธกิจ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

4 - - 4 25.00 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 2 - 8 50.00 
3. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 1 1 2 4 25.00 

รวม 11 3 2 16 100.00 
ร้อยละ 68.75 18.75 12.50 100.00   

 

 

แผนภูมิที่ 2 จ านวนโครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ งบพันธกิจ งบประมาณรายได้
1. การพัฒนาท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 0 0

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 2 0
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1 1 2

4

6

2
1 1

2

0
1
2
3
4
5
6
7
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4.3 สรุปโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามไตรมาส   
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเกษตรและชีวภาพ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 24,431,200 บาท สามารถจ าแนกเป็นไตรมาส 
และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังต่อไปนี้ 
 ไตรมาสที่ 1 งบประมาณจ านวน 22,297,560 บาท   คิดเป็นร้อยละ 91.27  สะสมร้อยละ 91.27 
 ไตรมาสที่ 2 งบประมาณจ านวน  1,458,770 บาท   คิดเป็นร้อยละ 5.97  สะสมร้อยละ 97.24 
 ไตรมาสที่ 3 งบประมาณจ านวน 505,190 บาท   คิดเป็นร้อยละ 2.07  สะสมร้อยละ 99.31 
 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณจ านวน 169,680 บาท   คิดเป็นร้อยละ 0.69  สะสมร้อยละ 100.00 
  
ตารางที่ 11 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามไตรมาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

รวมงบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 
โค

รง
กา

ร จ านวนเงิน ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ร้อยละ ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ร้อยละ ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ร้อยละ ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ร้อยละ 

1 การพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4 1,895,000  405,760  1.66  1,007,570  4.12  328,490  1.34  153,180  0.63 

3 การยกระดับคณุภาพการศึกษา 8 22,473,700  21,887,000  89.59   438,900  1.80   145,900  0.60   1,900   0.01  
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 62,500  4,800  0.02   12,300   0.05   30,800   0.13   14,600  0.06  

รวม 16  24,431,200   22,297,560  91.27   1,458,770  5.97   505,190  2.07   169,680  0.69  
ร้อยละสะสม       91.27 

 
97.24 

 
99.31 

 
100.00 
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4.4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เป้าประสงค์ 
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร 

 
สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วดั งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม แผนการเบิกจ่าย (บาท) หมายเหต ุ

โค
รง

กา
ร งบ

ยุทธศาสตร์ 

โค
รง

กา
ร งบพันธ

กิจ 

โค
รง

กา
ร จ านวน

เงิน 

โค
รง

กา
ร จ านวนเงิน ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการวิจยัพัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมดา้นเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

- - - - - - - - - - - -  

1 ร้อยละของโครงการ/งานวจิัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือชุมชนเมืองต่อจ านวนพื้นที่เป้าหมาย 

- - - - - - - - - - - - ของบวิจยัภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การน าองค์
ความรู้จากการวิจยัพัฒนาสู่การปฏบิัต ิเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย ์

- - - - - - - - - - - -  

2 จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ - - - - - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
3 ร้อยละงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

- - - - - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่1.3 ส่งเสริมการบริการวชิาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นแบบชุมชนมีสว่นร่วมดา้นการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชด าร ิ
 

3 1,850,000 - - - - 3 1,850,000 385,760 982,570 328,490 153,180  
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กลยุทธ์/ตัวชี้วดั งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม แผนการเบิกจ่าย (บาท) หมายเหต ุ

โค
รง

กา
ร งบ

ยุทธศาสตร์ 

โค
รง

กา
ร งบพันธ

กิจ 

โค
รง

กา
ร จ านวน

เงิน 

โค
รง

กา
ร จ านวนเงิน ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

4 จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน  

3 1,850,000 - - - - 3 1,850,000 385,760 982,570 328,490 153,180  

5 จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับโครงการ
ในตัวชี้วัดที่ 4 

6 จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับโครงการ
ในตัวชี้วัดที่ 4 

กลยุทธ์ที ่1.4  สง่เสริมการบูรณาการด้านการบริการ
วิชาการและการวิจยัหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย  (Area 
base) จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

-  - - - - - - - - - -  

7 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่มกีารบูรณาการ
ร่วมกับหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยั 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับโครงการ
ในตัวชี้วัดที่ 4 

8 จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม ที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับโครงการ
ในตัวชี้วัดที่ 4 

กลยุทธ์ที ่1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการ
บริการวชิาการกบัการจดัการเรยีนการสอน 

- -  - - - - - - - - -  

9 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนรว่มในการบริการวิชาการ
ของคณะ 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับโครงการ
ในตัวชี้วัดที่ 4 

10 จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับโครงการ
ในตัวชี้วัดที่ 4 

11 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสว่นร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับโครงการ
ในตัวชี้วัดที่ 4 

กลยุทธ์ที ่1.6  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย 

1 45,000  - - - 1 45,000 20,000   25,000  - -  

12 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

1 45,000 - - - - 1 45,000 20,000   25,000  - -  

13 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับโครงการ
ในตัวชี้วัดที่ 12 

รวม 4 1,895,000     4 1,895,000 405,760 1,007,570 328,490 153,180  
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลยุทธ์ที ่1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชด าริ 
 ตัวชี้วัดที่ 4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
 งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-มี.ค.)  (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

1. โครงการ ส่งเสริมเพื่อยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารมุ่งสูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์ (โครงการร่วม 1) 

950,000  - - -  950,000  51.35  242,760   595,980   93,900   17,360  ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
ผศ.ดร.ศิรส ทองเช้ือ 
ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค 
ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ ์
ดร.กัลยกร วงษ์รักษ ์
สพ.ญ.ดร.นันนภัส จิวลวัฒน ์
น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา  

  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง
ความเข็มแข็งเกษตรกรผู้ปลูกขา้วตามหลักการ
มาตรฐานข้าวอินทรีย ์

200,000  - - - 200,000  10.81 60,000  133,450  6,550  - 

  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง
ความเข็มแข็งเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามหลักการ
มาตรฐานสมุนไพรอินทรีย์ 

 200,000  - - - 200,000  10.81 60,000  133,450  6,550  - 

  กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งเกษตรกรผู้ปลูกผักตามหลกัการ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

200,000  - - - 200,000  10.81 60,000  133,450  6,550  - 

  กิจกรรมที่ 4 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบ
วงจร “การผลิตและการ แปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ” 

200,000  - - - 200,000  10.81 60,000  133,450  6,550  - 

  กิจกรรมที ่5 อบรมการผลิตและการจัดการสัตว์ใน
ฟาร์ม 

59,940  - - - 59,940  3.24  2,760   57,180  - - ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
ผศ.ดร.ศิรส ทองเช้ือ 
ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค 
ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ ์
ดร.กัลยกร วงษ์รักษ ์
สพ.ญ.ดร.นันนภัส จิวลวัฒน ์
น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา 
 

  กิจกรรมที ่6 ปรับปรุงการผลิตและการจัดการสัตว์ใน
ฟาร์ม 

 90,060  - - - 90,060  4.87 -  5,000   67,700   17,360  
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
 งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-มี.ค.)  (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

2. โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น
เพื่อขยายตลาดภมูิปญัญาด้วยหลักการมาตรฐานการผลิต
ที่ดี(GMP)  (โครงการร่วม 2) 

550,000  - - - 550,000  29.73 125,000  332,750  92,250  - ดร.สันติธรรม  โชติประทุม 
ดร.อ านาจ  ภักดีโต    
ผศ.โกเมนทร์ บุณเจือ  
ผศ.ดร.จันทรรัตน์  ภิชญภณ     กิจกรรมที ่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

(OTOP) จากข้าว 
200,000  - - - 200,000  10.81 70,000   75,000   55,000  - 

  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
(OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสขุภาพ 

150,000  - - - 150,000  8.11 55,000   57,750  37,250  - 

  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาตอ่ยอดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
(OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

150,000  - - - 150,000  8.11 - 150,000  - - 

  กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดความรู้และการดูแลระบบ
การขายสินค้าออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
(OTOP) 

50,000  - - -  50,000  2.70 - 50,000  - - 

3. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวและพืชสมุนไพรท้องถิ่น
ชัยนาท (โครงการ อพ.สธ.) 

350,000  - - - 350,000  18.92 18,000  53,840  142,340  135,820  ดร.สันติธรรม  โชติประทุม 

  กิจกรรมที่ 1 การปลูกรกัษาพันธุ์ขา้วใน 
เขตพื้นที่ปลูกรักษาโครงการ อพ.สธ.-มจษ. 

200,000  - - - 200,000  10.81 - - 100,340  99,660  

  กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาพันธุ์พืชและสมุนไพรใน
เขตพื้นที่ปลูกรักษาโครงการ อพ.สธ.-มจษ. 

150,000  - - -  150,000  8.11 18,000   53,840  42,000  36,160  

รวมงบประมาณ 1,850,000 - - - 1,850,000 100.00 385,760 982,570 328,490 153,180 
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กลยุทธ์ที ่1.6  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถเีกษตรไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 12. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษศ์ิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
 งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-มี.ค.)  (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

1. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมการ
ปลูกข้าวและการแปรรูปข้าว 

45,000 - - - 45,000  100.00 20,000   25,000  - - ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
ดร.ชินกร จิรขจรจริตกุล 
อ.อุดมศักดิ์ ผ่องศรี 
นายอิทธิรงค์ จงใจ 
น.ส.สุมาลี ถวายสินธุ ์
น.ส.พิมพ์ธิดา ธรรมแสง 
น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา  

  กิจกรรมที ่1 ลงแขกด านา 20,000  - - - 20,000  44.44 20,000  - - - 

  กิจกรรมที ่2 การแปรรูปขา้วเม่า 25,000  - - - 25,000  55.56 - 25,000  - - 

รวมงบประมาณ 45,000 - - - 45,000  100.00 20,000   25,000  - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
2. อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์/ตัวชี้วดั งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม แผนการเบิกจ่าย (บาท) หมายเหต ุ

โค
รง

กา
ร งบ

ยุทธศาสตร์ 

โค
รง

กา
ร งบ 

พันธกิจ 

โค
รง

กา
ร จ านวน

เงิน 

โค
รง

กา
ร จ านวนเงิน ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย และพัฒนา
หลักสูตรใหม่จากการ  บรูณาการความร่วมมือศาสตรต์่างๆ 
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน   

- - - - - - - - - - - -  

14 จ านวนหลกัสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

- - - - - - - - - - - -  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกระบวนการเรียนรู้กับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างจติส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

- - - - - - - - - - - -  

15 จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบั
เครือข่ายภายนอก 

- - - - - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑติตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑติในด้านสมรรถนะวิชาชพี ทักษะศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

6 587,000 2 21,886,700 - - 8 22,473,700 21,887,000 438,900 145,900 1,900  

16 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

6 587,000 2 21,886,700 - - 8 22,473,700 21,887,000 438,900 145,900 1,900  

17 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต - - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับ
โครงการในตัวชี้วัดที่ 16 

18 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล 
CEFR (B1) ต่อจ านวนนกัศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับ
โครงการในตัวชี้วัดที่ 16 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วดั งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม แผนการเบิกจ่าย (บาท) หมายเหต ุ

โค
รง

กา
ร งบ

ยุทธศาสตร์ 

โค
รง

กา
ร งบ 

พันธกิจ 

โค
รง

กา
ร จ านวน

เงิน 

โค
รง

กา
ร จ านวนเงิน ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

19 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 ต่อ
จ านวนนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยที่เข้าสอบในครั้งแรก 

- - - - - - - - - - - - ด าเนินการร่วมกับ
โครงการในตัวชี้วัดที่ 16 

กลยุทธ์ที ่2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการและ
สนับสนุนให้เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

- - - - - - - - - - - -  

20 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - - - - - - - - - - - - งบประมาณมหาวิทยาลยั 
รวม 6 587,360 1 118,400 - - 7 705,760 157,220 496,130 47,790 4,620  
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่2.3 ปรับปรุงการผลติบณัฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ  
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

1. โครงการ สนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี คณะเกษตรและชีวภาพ 

- 92,600  - - 92,600  0.41  30,900  34,900   25,900   900  ดร.สันติธรรม โชติประทุม 
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 

  
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนจัดการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

- 78,600  - - 78,600  0.35 30,900  30,900   15,900   900  

  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่าย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ
คณะที่เกี่ยวข้อง 

- 4,000  - - 4,000  0.02 - 4,000  - - 

  
กิจกรรมที่ 3 การสมัครสมาชิก
เครือข่าย/สมาคมวิชาการของ
คณะเกษตรและชีวภาพ 

- 10,000  - - 10,000  0.04 - -  10,000  - 

2. โครงการ จัดหาครุภณัฑ์สนับสนุน
การผลิตบัณฑติและพันธกิจหลัก คณะ
เกษตรและชีวภาพ 

- 21,794,100 - - 21,794,100  96.98 21,794,100 - - - ดร.สันติธรรม โชติประทุม 
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์/ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 

  
กิจกรรมที ่1 จัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

- 21,794,100 - - 21,794,100  96.98 21,794,100 - - - 

3. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ  
(โครงการร่วม 6) 

30,000  - - -  30,000  0.13 - 30,000  - - น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์/ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล/ 
นายอิทธิรงค์ จงใจ 

  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 30,000  - - -  30,000  0.13 - 30,000  - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

4. โครงการ ส่งเสริมการแขง่ขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 

116,000  - - - 116,000  0.52 - 100,000   16,000  - น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล  
ดร.อ านาจ  ภักดีโต 
ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร 
นายอิทธิรงค์ จงใจ 

  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 6,000  - - -   6,000  0.03 - -  6,000  - 

  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางการเกษตร (ยุวเกษตรกร) 

10,000  - - -  10,000  0.04 - - 10,000  - 

  กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์เพือ่การ
แข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 

100,000  - - - 100,000  0.44 - 100,000  - - 

5. โครงการ พัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ(TQF) และมีทักษะ
แห่งศตวรรษที ่21 

148,000  - - - 148,000  0.66 50,000  76,000  21,000  1,000  น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
นายอิทธิรงค์ จงใจ  

  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน
การเกษตรและวิทยาศาสตร์การ
อาหาร 

 45,000  - - -  45,000  0.20 -  45,000  - - 

  
กิจกรรที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพ  

6,000  - - - 6,000  0.03 - - 6,000  - 

  
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการปลูกฝังการ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม 

1,000  - - -  1,000  0.00 -  1,000  - - 

  
กิจกรรมที ่4 พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

15,000  - - - 15,000  0.07 - - 15,000  - 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

  
กิจกรรมที ่5  ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 

1,000  - - - 1,000  0.00 - - - 1,000  

  
กิจกรรมที ่6 สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตและการพัฒนานกัศึกษา   

60,000  - - - 60,000  0.27 30,000 30,000  - - 

  
กิจกรรมที ่7 อบรมคอมพิวเตอร ์ 
 

20,000  - - -   20,000  0.09 20,000 - - - 

6. โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

80,000  - - - 80,000  0.36 - 40,000  40,000  - น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
นายอิทธิรงค์ จงใจ  

  

กิจกรรมที่ 1 อบรมข้อก าหนด 
กฎหมาย หรือมาตรฐานทาง
การเกษตรและอาหาร เพื่อการ
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร 

80,000  - - - 80,000  0.36 -  40,000   40,000  - 

7. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการท างาน 

15,000  - - - 15,000  0.07 12,000  3,000  - - น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นายอิทธิรงค์ จงใจ  

  
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศและการ
แนะน าอาชีพ 

 3,000  - - -  3,000  0.01 -  3,000  - - 

  
กิจกรรมที่ 2 สหกิจศึกษาและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 12,000  - - -  12,000  0.05 12,000  - - - 

8. โครงการ การสร้างความเขม้แข็งยวุ
เกษตรกรให้เป็น young smart farmer  

 198,000  - - - 198,000  0.88 - 155,000  43,000  -  ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
ผศ.ดร.ศิรส ทองเช้ือ  

  

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การส่งเสริมเพื่อยกระดับ  
ยุวเกษตรกรให้เป็น young 
smart farmer  

 198,000  - - -  198,000  0.88 - 155,000  43,000  - 

รวมงบประมาณ   587,000   21,886,700  - - 22,473,700  100   21,887,000   438,900   145,900   1,900    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษท่ี 21 

 
สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วดั งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม แผนการเบิกจ่าย (บาท) หมายเหต ุ

โค
รง

กา
ร งบ

ยุทธศาสตร ์

โค
รง

กา
ร งบ 

พันธกิจ 

โค
รง

กา
ร จ านวน

เงิน 

โค
รง

กา
ร จ านวนเงิน ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธภิาพองค์กร 

- - - - 1 12,900 1 12,900 1,200   9,300  1,800   600   

21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ
บริหารงานของคณะ 

- - - - 1 12,900 1 12,900 1,200   9,300  1,800   600   

กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - 1 14,600 1 14,600 600 - - 14,000  

22 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

- - - - 1 14,600 1 14,600 600 - - 14,000  

กลยุทธ์ที ่3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่
สาธารณะ 

- - - - - - - - - - - -  

23 ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวจิัย การบริการ
วิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

- - - - - - - - - - - -  

กลยุทธ์ที ่3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 25,000 1 10,000 - - 2 35,000 3,000 3,000 29,000 -  
24 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
1 25,000 1 10,000 - - 2 35,000 3,000 3,000 29,000 -  

รวม 1  1  2  4 62,500 4,800 12,300 30,800 14,600  

 



- 68 - 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที ่3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อการบริหารงานของคณะ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
 งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-มี.ค.)  (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

1. โครงการ บริหารจดัการงานของคณะเกษตร
และชีวภาพ 

- - 12,900  - 12,900  100 1,200  9,300  1,800  600  ดร.สันติธรรม โชติประทุม
น.ส.ศิริญญา วิบูลย์อรรถ 

  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
และการประชุมบุคลากร 

- - 12,900  - 12,900  100 1,200   9,300  1,800   600  

รวมงบประมาณ  - - 12,900 - 12,900 100 1,200 9,300 1,800 600   
 
กลยุทธ์ที ่3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดที่ 22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
 งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-มี.ค.)  (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

1. โครงการ ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา คณะเกษตรและชวีภาพ 

- - 14,600  - 14,600  100.00 600  - - 14,000  ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร 
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
น.ส.วิลาวัลย ์โพธิ์ด ากล่ า    

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

- - 600  - 600  4.11 600  - - - 

  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมรับการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- - 10,000  - 10,000  68.49 - - - 10,000  

  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมรับการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

- - 4,000  - 4,000  27.40 - - - 4,000  

รวมงบประมาณ  - - 14,600 - 14,600 100.00 600 - - 14,000   
กลยุทธ์ที ่3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 24. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) แผนการเบิกจ่าย (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบแผ่นดิน 
 งบรายได ้ งบอ่ืน 

งบรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบยุทธศาสตร ์ ตามพันธกิจ วงเงิน ร้อยละ (ต.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-มี.ค.)  (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 

1. โครงการ พัฒนาทักษะการปฏบิัติงานบุคลากร
คณะเกษตรและชีวภาพ 

- 10,000  - - 10,000  28.57 3,000  3,000  4,000  - ดร.สันติธรรม โชติประทุม
น.ส.ศิริญญา วิบูลย์อรรถ 

  
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
(ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานฯลฯ) 

- 10,000  - - 10,000  28.57 3,000  3,000  4,000  - 

2. โครงการ อบรมพัฒนาทักษะด้านดจิิทัล คณะ
เกษตรและชีวภาพ 

 25,000  - - - 25,000  71.43 - - 25,000  - ดร.สันติธรรม โชติประทุม/ 
น.ส.ศิริญญา วิบูลย์อรรถ 

  กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจติอล 25,000  - - - 25,000  71.43 - -  25,000  - 
รวมงบประมาณ  25,000 10,000 - - 35,000 100.00 3,000 3,000 29,000 -   
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ส่วนที ่5 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
  คณะเกษตรและชีวภาพได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็น
ที่จะต้องมีกระบวนการประสานเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน 
  เมื่อมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะเกษตรและชีวภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลากรทกุระดับในการร่วมกันขับเคลื่อนหรือผลักดันโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานได้เสนอค าข้องบประมาณตามแผนดังกล่าวโดยผ่านการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว คณะฯ จะด าเนินการเผยแพร่แผนและชี้แจงโครงการและกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร เพ่ือวางนโยบายและมอบหมายให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมให้ด าเนินการตามแผนตั้งแต่
ปีงบประมาณ เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
  5.1.2 การติดตามและประเมินผล  
  การติดตามการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือค้นหาว่าคณะฯ สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยจะรายงานผล
การด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพเป็นประจ าทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและ
ชีวภาพ เพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร และบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็น
ข้อมูลเพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารคณะฯ ต่อไป 
 
5.2 วัตถุประสงค์ของการก ากับติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ของคณะตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2. เพ่ือควบคุมกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การปรับการด าเนินงานใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม  
4. เพ่ือน าผลการประเมินการด าเนินงานไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน,งบอ่ืนๆ) 
- ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีทุก 3 

เดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงินรายไตรมาส (แหล่งข้อมูล : MIS) 
- รวบรวมข้อมูล สรุปผลและน าเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย  
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามก าหนด 
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- กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อน าเงินไปจัดสรรใน
การด าเนินโครงการอื่นๆ ต้องขออนุมัติจากอธิการบดี 

2. การติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 
- รวบรวมแบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ  
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จทุก 3 เดือน 
- น าเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและ

ชีวภาพ และคณะกรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ 
- เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องท าการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม 
Output Outcome ประโยชน์ของแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนว
ทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และ
น าเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ และคณะกรรมการประจ า
คณะ ตามล าดับ 

 
5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล 
 คณะเกษตรและชีวภาพมีการประเมินผลการด าเนินโครงการกิจกรรมทุกกิจกรรมภายหลังจากเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรม โดยได้ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้งานนโยบายและแผนตรวจสอบและน าข้อมูลเข้าระบบการรายงาน ได้แก่ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายเดือน-รายไตรมาสเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงาน การรายงานผลการด าเนินงานตามตัว ชี้วัดรายไตรมาสผ่านแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย และรายงานผ่านระบบ eMENSCR   

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน-รายไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
เกษตรและชีวภาพ และคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ 

ขั้นตอน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดเตรียมข้อมูลการใชจ้่ายงบประมาณในระบบ

งบประมาณ MIS 
ทุกสิ้นเดือน 
ทุกสิ้นไตรมาส 

งานนโยบายและแผน 
 
งานนโยบายและแผน 
 

2 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
- แบบฟอร์มที่ใช้น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ 

สัปดาห์แรกของ
เดือนถัดไป 

3 เสนอข้อมูลต่อรองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและ
แผน 

สัปดาห์แรกของ
เดือนถดัไป 

4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

วันประชุม 
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2. รายงานผลการการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ขั้นตอน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานสรุปผลการด าเนนิการจดัโครงการและกิจกรรม 
และจัดส่งรายงานฯ พร้อมหลักฐานประกอบการ
ด าเนินงานใหง้านนโยบายและแผน 

ภายใน 30 วัน
เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2 ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชีว้ัด 

หลังจากที่ได้รับ
รายงาน 

งานนโยบายและแผน 

3 จัดส่งข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย รายไตรมาสเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
และนโยบายและแผนเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ และจัดส่ง
กองนโยบายและแผน 

ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป
รายไตรมาส 

งานนโยบายและแผน 

4 เสนอข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะคณะเกษตรและชวีภาพ 

วันประชุม งานนโยบายและแผน 

 
3. รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ eMENSCR 

เมื่อโครงการที่ได้น าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน (M1-M5) เข้าในระบบแล้ว ถูก
ด าเนินการหรือมีความคืบหน้า หน่วยงานผู้กรอกข้อมูลข้างต้นจะต้อง รายงานผลการด าเนินการ (M6) ที่
เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส ทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงานตามความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ฯลฯ โดยมีระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสในการรายงานผล โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ผ่านการอนุมัติตามล าดับ (M7) ด้วยเช่นกัน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและแผนคณะเกษตรและชีภาพ  
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ภาคผนวก ข ค าอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการค านวณผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบายขข้อมูลที่ติดตาม การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 

1. ร้อยละของโครงการ/งานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน
เมือง ต่อจ านวนพื้นที่เป้าหมาย 
 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
     การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลยั  
โครงการวิจัยหรืองานวิจัยท่ีพัฒนาหัวข้อวิจัยจากความ
ต้องการของชุมชนพื้นที่เป้าหมายที่รับผิดชอบ จะเป็น
การพัฒนาท่ีตรงตามความต้องการและสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
    1. จ านวนโครงการวิจัยหรืองานวิจัยท่ีมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ในพ้ืนท่ี
เป้าหมายในปีงบประมาณที่รายงาน 
    2. จ านวนพ้ืนท่ีเป้าหมายของคณะ 

การค านวณ 
จ านวนของโครงการ/งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมืองที่ด าเนินการในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย X 100 

จ านวนพื้นที่เป้าหมายของคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
“ไม่ผ่าน”  คือ ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

เรื่อง ค าอธิบาย 
     ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการ 
การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
     ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบตัร

การค านวณ 
นับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ
ที่รายงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบายขข้อมูลที่ติดตาม การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยท่ี
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ต าราหรือ หนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน 

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
หรือชุมชน หรือการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
     งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง ทั้งเชิง
นโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือ บูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัยต่อยอด การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
รอบปีงบประมาณ 
     2. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในรอบปีงบประมาณที่
รายงาน 
 
 
 
 
 

การค านวณ 
จ านวนงานหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏบิัติงานจริงในปีงบประมาณ 

      การนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง นับระยะเวลาการท างานส าหรบั
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ ดังนี ้
      9 – 12 เดือน                       คิดเป็น 1 คน 
      6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น 0.5 คน 
      น้อยกว่า  6 เดือน                 ไม่น ามานับ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ร้อยละ 5 ข้ึนไป 
“ไม่ผ่าน”  คือ ต่ ากว่าร้อยละ 5 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบายขข้อมูลที่ติดตาม การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
4. จ านวนกิจกรรมการให้บริการวชิาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

กิจกรรม 
 

ค าอธิบาย 
     การบริการวิชาการเป็นภารกจิหลักอีกอย่างหนึ่งของ
คณะเกษตรและชีวภาพ จึงมีการน าองค์ความรู้ที่พัฒนา
ได้สู่การปฏบิัติในชุมชน  บนฐานความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
(พ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท) 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น 
หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ดา้นวิจัยและ
บริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
จันทรเกษม-ชัยนาท  ในปีงบประมาณที่รายงาน 

การค านวณ 
นับจ านวนกิจกรรมการให้บริการวชิาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ด้านวิจยัและบริการวิชาการ 
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทรเกษม-ชัยนาท  ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือ
ชุมชน 

กิจกรรม ค าอธิบาย 
      การบริการวิชาการตามแนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) และการปรับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ซึ่งมีประเด็นส าคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้วยการบริการวิชาการตามจดุเดน่ จุดเน้นของแต่ละคณะ
โดยใช้ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และท้องถิ่นที่ด าเนินการต่อเนื่องตัง้แต่ 3 ปีข้ึนไป 

การค านวณ 
นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ท้องถิ่นที่ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต ่3 ปีข้ึนไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบายขข้อมูลที่ติดตาม การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

กิจกรรม ค าอธิบาย 
     โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความสอดคล้องกับแผน
แม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย หรือ
โครงการบริการวิชาการตามแนวทางพระราชด าริ ซึ่ง
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     กิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ ในปีงบประมาณ
ที่รายงาน 
 

การค านวณ 
นับจ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริในปีงบประมาณทีร่ายงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

7. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการ 
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
 

โครงการ ค าอธิบาย 
     การบูรณาการการบริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เป็นการใช้ทรัพยากรรวมกัน ทั้ง
ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคคล ซึ่งจะช่วยให้การ
บริการวิชาการมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม  
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่
รายงาน 
 

การค านวณ 
นับจ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคมที่ร่วมมือด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

แห่ง ค าอธิบาย 
     หนึ่งในพันธกิจหลักของยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราช
ภัฏ ระยะ 20 ปี คือ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถ
ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ตอ่ส่วนรวม” ดังนั้น 

การค านวณ 
นับจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการของ
คณะ เช่น จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี  ชุมชนเขตจตุจักร เขต
ลาดพร้าว  เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือดา้น
อื่นๆ ที่เหมาะสม ในปีงบประมาณท่ีรายงาน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบายขข้อมูลที่ติดตาม การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัดจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคมที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการด
เนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     เครือข่ายความร่วมมือด าเนินการกิจกรรมบริการ
วิชาการของคณะ เช่น จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี  
ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว  เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้านอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมในปีงบประมาณที่รายงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

9. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการของคณะ 
 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ให้
ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคม  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตจิริง เป็นการเสริมสร้างทักษะและจติส านักใน
การพัฒนาท้องถิ่น  
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบรกิารวิชาการของคณะ
ในปีงบประมาณที่รายงาน และจ านวนนักศึกษาทั้งหมด
ของคณะ 
 
 
 

การค านวณ 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของ

คณะ X 100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในคณะ 

  * นับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน โดยไม่นับรายชื่อซ้ า 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
“ไม่ผ่าน”  คือ ต่ ากว่าร้อยละ 10 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบายขข้อมูลที่ติดตาม การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
10. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการวิจัย
หรือการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน 
 

รายวิชา ค าอธิบาย 
     การบูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับ
การเรยีนการสอน คือ การน าศาสตร์ของการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์เกีย่วข้อง
กันมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน 
จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เกิดองค์ความรู้ให้กับ
นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     รายวิชาที่น าการวิจัย หรือ การบริการวิชาการ มา
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

การค านวณ 
นับจ านวนรายวิชาท่ีน าการวิจยั หรือ การบริการวิชาการ มาบรูณาการ
กับการเรยีนการสอน 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

11. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
     ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่
ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้มสี่วนร่วมสร้างนวัตกรรม 
หลักสตูรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรอืงานวิจัยหรือบูรณา
การศาสตรต์่างๆ ท่ีเป็นงานพัฒนาที่สามารถแกไ้ขปัญหา
ให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามสี่วนร่วมในการสรา้ง
นวัตกรรม 
หมายเหต ุ
     1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรบัโดยมีหลักฐานการใช้
ประโยชน์จากชุมชน 

การค านวณ 
จ านวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรม X 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
“ไม่ผ่าน”  คือ ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบายขข้อมูลที่ติดตาม การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
     2. ความหมายของการมีส่วนรว่ม หมายถึง นักศึกษา
มีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
     3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกดิขึ้นในชุมชน เพื่อ
สง่เสริมคณุภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

12. จ านวนกิจกรรมอนุรักษ์ศลิปะและ
วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

กิจกรรม ค าอธิบาย 
     การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจ
ส าคัญอีกประการหนึ่งของคณะเกษตรและชีวภาพ  จึงมี
การจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านภูมิปญัญาและวัฒนธรรมเกษตร 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทยในปีงบประมาณที่รายงาน 
 

การค านวณ 
นับจ านวนการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทยในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

13. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

แหล่ง ค าอธิบาย 
     คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนนิการปรับแก้ตัวช้ีวัด
ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั  เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เสรมิสร้างคุณคา่และสรา้งจิตส านกึรักษ์ท้องถิ่น บูรณา
การให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยการสร้างองค์ความรูจ้าก
การศึกษาพัฒนาต่อยอดศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
     แหล่งเรียนด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การค านวณ 
     นับจ านวนแหล่งเรียนรู้ จ านวนโครงการกิจกรรมทีด่ าเนินการจาก
แหล่งเรียนรู้ฯ จ านวนการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้ฯ ท่ีมีการ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบายขข้อมูลที่ติดตาม การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับ
ปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 หมายถึง องค์ความรู้ 
งานวิจัย ต ารา หนังสือ เอกสาร นิทรรศการถาวร 
ฐานข้อมูล สารสนเทศ สื่อประสม เว็บไซต์ สถานท่ี งาน
วิชาการลักษณะอื่นๆ หรือกิจกรรมโครงการ งาน
ประเพณีด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภฏั ด าเนินการร่วมกับภาคี
เครือข่ายด าเนินการอยา่งต่อเนื่องน าไปสู่การสร้างความ
ตระหนัก ความรัก หวงแหน ของประชาชน เยาวชน 
นักศึกษาในพ้ืนท่ีบริการมหาวิทยาลัยราชภฏั 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     แหล่งเรียนรู้ หรือจ านวนโครงการกิจกรรมที่
ด าเนินการจากแหล่งเรียนรูฯ้ หรือจ านวนการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูฯ้ ที่มีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมในปีงบประมาณที่รายงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
14.  ระดับความส าเรจ็ของการปรบัปรุง/
พัฒนาหลักสตูร 

หลักสตูร ค าอธิบาย 
     คณะเกษตรและชีวภาพ อยู่ในระหว่างการ
จัดท าแนวทางการพัฒนาคณะ และมีแนวทางใน
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสตูรระดับ
ปริญญาตร ีหลักสตูรระยะสั้น (Short Course) 
ชุดวิชา (Module) เพื่อให้สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและความสอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาประเทศในอนาคต 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     กระบวนการในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสตูร คณะเกษตรและชีภวาพ ใน
ปีงบประมาณที่ประเมิน 

การค านวณ 
ระดับที่ 1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานปรับปรุง/

พัฒนาหลักสตูร 
ระดับที่ 2  มี ร่าง หลักสตูรฉบับปรับปรุง/พัฒนา 
ระดับที่ 3 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร 
ระดับที่ 4 ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการวิชาการคณะ 
ระดับที่ 5 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลยั 
ระดับที่ 6 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลยั 
ระดับที่ 7 น าส่ง สกอ. 

 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

15. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก 

รายวิชา/
กิจกรรม 

 

ค าอธิบาย 
     พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพท่ีมุ่งเน้นสังคมเมือง
และการเป็นผู้ประกอบการ  โดยจดักิจกรรมที่
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับเครือข่ายหรือท้องถิ่น อาทิ การศึกษาดูงาน 
การจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

การค านวณ 
นับจ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับเครือข่าย
หรือท้องถิ่น อาทิ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
16. ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
     บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรภาคปกติ ในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 
1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
     การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า เพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได้  

ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุป
สมทบ และบัณฑิตที่มีงานท าแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยน
งานใหม่หลังส าเร็จการศึกษามาพิจารณา 

 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     1. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  
     2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจการมีงาน
ท าท้ังหมด 
 
หมายเหตุ อ้างอิงจากรายงานการประเมินตนเอง 
 

การค านวณ 
จ านวนบัณฑติที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภาย 

ในระยะเวลา 1 ปี X 100 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจการมีงานท าทั้งหมด 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
“ผา่น”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

17. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

คะแนน ค าอธิบาย 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็น
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการผลิตบัณฑิตของ
คณะและหลักสูตรว่าเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้ก าหนดไว้ใน 
มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 

การค านวณ 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

X 100 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต 
     2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
หมายเหตุ อ้างอิงจากรายงานการประเมินตนเอง 
 

หมายเหตุ 
1. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ 5) 
2. ใช้ผลการประเมินบณัฑติตามรอบปีการศึกษาท่ีอยู่ในรอบ
ปีงบประมาณนั้นๆ 

18. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ต่อจ านวน
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
     กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏริูปการ
เรียนรู้ทั้งระบบให้สมัพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพฒันาศักยภาพ
ผู้เรยีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรยีนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการ
แสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การปฏริูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย โครงการ
พิเศษด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะนาไปสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศได ้

 

การค านวณ 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านเกณฑ์วัดผล

ภาษาอังกฤษ CEFR (B1) 
X 100 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบวัดผล
ภาษาอังกฤษ 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
“ไม่ผ่าน”  คือ ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทีเ่ข้าสอบวัดผล
ความรู้ภาษาอังกฤษ และจ านวนนกัศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล CEFR (B1)  
 
หมายเหตุ  
     นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบวัดผลความรู้
ภาษาอังกฤษต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด ในรอบที่ประเมิน 
 

19. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่ผ่าน
เกณฑ์ IC3 ต่อจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ี
เข้าสอบในครั้งแรก 

ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย 
     ความสามารถด้านดิจิทลัเป็นสิ่งที่สะท้อน
ความสามารถของบัณฑติที่มีความรู้ และทักษะใน
การน าเครื่องมือ อุปกรณ ์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุในการเรยีนรู้ 
การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความ 
สามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่า
ทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งช้ีนี้ประเด็นการ
พิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อมูลที่ติดตาม 
     จ านวนนกัศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดผล
ทักษะด้านดิจิทัล และจ านวนนักศกึษาที่ผ่าน

การค านวณ 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ

เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
X 100 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบวัดผล 
ทักษะด้านดิจิทัล 

 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
“ไม่ผ่าน”  คือ ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ ์IC3 หรือเทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  
หมายเหตุ  
     นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบวัดผลทักษะ
ด้านดิจิทัลต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศกึษาช้ันปีสุดท้าย ในปีท่ีประเมิน 

20. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
    นอกจากหน้าท่ีสอนแล้ว อาจารย์ยังมีหน้าที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา
และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง
การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ และสะท้อนถึงคุณภาพของ
คณะ 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
     2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
 
 

การค านวณ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
คะแนน 5 คิดจาก ผลการค านวณร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีที่มีต่อการบริหารงานของคณะ 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
การประเมินจะด าเนินการประเมินความพึง

ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาที่มี
ต่อการบริหารงานของคณะ  

 
ข้อมูลที่ติดตาม 
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบรหิาร
จัดการของคณะ 

1.1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน ประกอบด้วย 
การจัดหลักสตูรการเรยีนการสอน กระบวนการ
เรียน 
การสอน สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารจดัการของคณะ 

2.1 ด้านกระบวนการท างานและการบริหารงาน 
2.2 ด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการท างาน 
2.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การค านวณ 
ร้อยละความพอใจของนักศึกษา+ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้บริหารและบุคลากร 
2 

 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

22. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา คะแนน ค าอธิบาย 
     การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดแูลปัจจัยที่เกีย่วข้อง
กับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล

การค านวณ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
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ตัวชี้วดัความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกปี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรบัปรุง
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ
เกษตรและชีวภาพ   

เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

23. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ ค าอธิบาย 
     บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานประจ า และ
ทักษะอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม 
 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ หรือทักษะวิชาชีพ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้
งบประมาณ 
     2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 
 

การค านวณ 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดร้ับ

การพัฒนาความรู/้ทักษะวิชาชีพ X 100 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

24. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การ
วิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนา
นักศึกษา ฯลฯ)  
ที่เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

 ค าอธิบาย 
     การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัด
กิจกรรมด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนา
นักศึกษา ฯลฯ ของคณะเกษตรและชีวภาพ ไปยัง
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและ
ผลงานของคณะเกษตรและชีวภาพ 
 
 

การค านวณ 
นับจ านวนการเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานดา้นบริการ
วิชาการของคณะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ใน
ปีงบประมาณที่รายงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
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ตัวชี้วดัความส าเร็จ หน่วยนับ ค าอธิบาย การค านวณขเกณฑ์การประเมิน 
ข้อมูลที่ติดตาม 
     จ านวนการเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการของคณะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณที่รายงาน 

“ไม่ผ่าน”  คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

 


