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คำนำ
วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และ 14 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทา
แผนการบริห ารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยนา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน ขณะนี้คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 แล้ว นอกจากนีม้ าตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา กาหนดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4
ปีที่ สอดคล้อ งกั บ แผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้ งได้กาหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ร ะบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่ นที่
จะต้องใช้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้

ด้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สำรบัญ
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ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัย
แผนที่ยุทธศาสตร์
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ 2561
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของความสาเร็จของแผนปฏิบัตริ าชการปี 2561
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2561 ตามยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาชุมชนของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู
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ปรัชญำ (Philosophy)
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมปิ ัญญาไทย ใส่ใจภูมิปญ
ั ญาสากล
อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
ค่ำนิยม (Values)
พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ
พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยมุง่ เน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมปิ ัญญาไทยและภูมปิ ัญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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เป้ำประสงค์ (Goals)
1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพือ่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิตและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนะรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม
5. คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (Strategic Issues)
1. การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
กับ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
และ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
1. การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
2. โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์

ยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ขปัญหาของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
แประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ขปัญหาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง

นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดกลาง
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถมีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพื่อ

นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา
4. การพัฒนานักศึกษา
5. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

ยุทธศาสตร์ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด
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กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)

6. การสร้างความมั่นคงทางการเงินใน
ระบบอุดมศึกษา

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์
ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

7. นโยบายการสนับสนุนและการ
ประเมินผล
8. อุดมศึกษาดิจิทัล
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แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
แประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง

ควำมเชื่อมโยงของนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
นโยบายข้อ1

นโยบายข้อ 2

นโยบายข้อ 3

นโยบายข้อ 4

นโยบายข้อ 5

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึดษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่
ยอมรับ

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง

พัฒนาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลับยเพื่อสร้าง
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5

การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจกาพระราชดาริ

การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้าง
จิตสานึกด้านวัฒนธรรม

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5

การผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรโดย
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ

การวิจัยและนวัตกรรม
ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
และเผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์
สร้างจิตสานึกด้าน
วัฒนธรรม

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมี
ธรรมาภิบาล
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นโยบายสภา

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
คณะ

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีการจัดการเกษตรโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

ประสิทธิผล

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

คุณภาพ

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกด้าน
วัฒนธรรม

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนาไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่
สามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิน่

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริ

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

การให้ข้อมูลข่าวสาร

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาความรู้

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย

การประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ

ระดับคณะ

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

อานวยความสะดวก
ในการรับบริการ

สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

ควำมสอดคล้
ทนาบุ
ธ์ 5คลากรสายวิ
ปี (พ.ศ.ชาการและสายสนั
2560-2564)
พัฒนาระบบบริหารและจั
ดการความรู้ องระหว่ำงแผนกลยุ
พัฒ
บสนุนและ
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป้นเลิศมีธรรมาภิบาล

ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ความต้องการของผู้เรียน

การพัฒนา
องค์กร
หน่วยงาน
ภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ดา้ นเทคโนโลยีการเกษตรผและ
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจกาก
พระราชดาริ
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และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรเทคโนโลยี
การจัดการเกษตร

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ 2561
หัวข้อ
ยุทธศำสตร์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี 2561

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึก
ทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการ
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนปฏิบัตกิ ำร ประจำปีงบประมำณ 2561
เป้ำหมำยปี 2561

ตัวชี้วัด

มหำวิทยำลัย
คณะ
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเทคโนโลยีกำรเกษตรมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศ
1. ร้อยละของหลักสูตรทีพ่ ัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ในคณะ
2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มผี ลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
3. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ทเี่ กิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือ
5 ผลงาน
30 ผลงาน
นานาชาติหรือตามเกณฑ์ที่กพอ.กาหนด
4. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3 ผลงาน
22 ผลงาน
5. ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ
B2
B2
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น
6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มากกว่า 4.51
มากกว่า 4.51
7. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
8. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1 เรื่อง
9 เรื่อง
เป้ำประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของปะรเทศ
1. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี
1.2 ล้านบาท
35 ล้านบาท
2. จานวนผลงานวิจัยทีส่ ร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาชุมชน
3 ผลงาน
23 ผลงาน
ท้องถิ่น
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เป้ำหมำยปี 2561

ตัวชี้วัด

คณะ
12 ผลงาน
25 ผลงาน

มหำวิทยำลัย
181 ผลงาน
มากกว่า 240
ผลงาน

3. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รบั การเผยแพร่ระดับชาติ หรืออ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
5. จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ
1 ครั้ง
3 ครั้ง
6. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยที่ทาวิจัย
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
7. จานวนรางวัลทีอ่ าจารย์หรือบุคลากรหรือนักศึกษาที่ได้รบั จากงานวิจัยทัง้ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1 รางวัล
1 รางวัล
เป้ำประสงค์ที่ 3 ประชำชนสำมำรถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึ้น
1. จานวนพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
1 พื้นที่
3 พื้นที่
2. ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากภายในหรือภายนอก
ระดับ 5
ระดับ 5
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นทีเ่ ป้าหมายร่วมที่บรู ณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
2 ชุมชน
2 ชุมชน
เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษำวัฒนธรรมและเข้ำใจสังคมพหุ
วัฒนธรรม
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ระดับ 5
ระดับ 5
เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชำชน
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
3. ร้อยละของบุคลากรที่มผี ลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
4. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
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เป้ำหมำยปี 2561

ตัวชี้วัด

คณะ
1:5
60:40
มากกว่า 4.50
มากกว่า 4.50

5. สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด
6. สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ.
8. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ
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มหำวิทยำลัย
1:5
60:40
มากกว่า 4.50
มากกว่า 4.50

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เพื่พัฒนานักศึกษาให้มึความพร้อมในการาทงานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยทีเ่ ป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่งและยัง่ ยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิ ากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยัง่ ยืน
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แลละเฉลิม
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสิรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุง กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รบั ผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล
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กลยุทธ์ โครงกำรหลัก โครงกำรย่อยปี 2561 ตำมประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสุตร
1.1.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต หลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการ
ภาพ (Productive learning)
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มึความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พฒ
ั นา
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพต่อหลักสูตรที่จดั การเรียนการ
สอนในคณะ
1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในปีการศึกษา

ร้อยละ 100

1.2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏิบัตงิ าน
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
- เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (งบสสว.)
1. โครงการจัดการวัสดุการเรียน
การสอน
2. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร
3. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก
4. โครงการเจ้าฟ้าวิชาการ

โครงกำรหลัก

1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
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ร้อยละ 90

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

1.2.1.3 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ทเี่ กิด
จากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ที่กพอ.กาหนด

5 ผลงาน

1.2.1.4 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3 ผลงาน

1.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของ 1.2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัด
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา

ร้อยละ 80

1.2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 1.2.3.1 ร้อยละของโครงการที่สง่ เสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมใน
และสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความ
การทางานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1 พร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน+
3+1 ดาเนินการบรรลุสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ

ร้อยละ 80

5. โครงการนาเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ ASTC 2018
6. โครงการพัฒนาลูกชิ้นเพื่อ
สุขภาพ
7. โครงการจัดอบรมและอภิปราย
ในหัวข้อ What/Why/How CoOP
8. โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพเพื่อค้นหานวัตกรรมทาง
อาหารสู่เวทีระดับชาติ
9. โครงการประกวดจัดสวนถาด
1. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีภูมิทศั น์
2. โครงการต้อนรับน้องใหม่หัวใจ
เกษตร
3. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
1. โครงการเพิ่มทักษะการใช้ MS
Office
2. โครงการอบรมการทาโปสเตอร์
สาหรับงานวิจัย
3. โครงการเกษตรจิตอาสาคืน
กล้วยไม้สู่ป่าใหญ่ สถานที่อุทยาน
ปางสีดา จ.สระแก้ว

โครงกำรหลัก
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำรหลัก

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย
4. โครงการกิจกรรมอาสาเพื่อ
พัฒนาศาสนสถาน
5. โครงการตอบแข่งขันปัญหา
วิชาการ Nestle Quiz Bowl 2018
6. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
เกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
7. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าเกมส์ “ครั้งที่
14”
8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
10. โครงการประกวดจัดสวน :
โครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติใน
หลวง ร 9 แนวคิด ดนตรีในสวน

1.2.4 โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
ผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษาสากล

1.2.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผา่ นการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
1.3.1.1 ค่าเฉลีย่ พึงพอใจของนักศึกษา
1.3.1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา
1.3.1.3 ระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
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ร้อยละ 20

มากกว่า 4.51
40 คน
B2

1. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการเขียนงานวิจยั

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำรหลัก

1.4 สร้างเครือข่ายรูปแบบประชา 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายใน
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
รูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ
1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในอาเซียน+3+1

เมื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
1.4.1.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน
1.4.2.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในอาเซียน+3+1 และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
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เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

1 เครือข่าย

1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
เกษตรระหว่างสถาบัน

1 เครือข่าย

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

เป้ำประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืนของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์

โครงกำรหลัก

2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ
ทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจยั ที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ทตี่ อบโจทย์
ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความมั่นคง
และยัง่ ยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจยั
2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

ตัวชี้วัด

2.1.1.1 จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ต่อปี
2.2.1.1 จานวนผลงานวิจัยทีส่ ร้างองค์
ความรู้ใหม่ทตี่ อบโจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
2.2.1.2 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2.1.3 จานวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติหรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
2.2.2 โครงการจัดประชุมวิชาการ
2.2.2.1 จานวนครั้งการจัดประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคี วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
เครือข่าย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ
2.3.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ 2.3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
องค์กรแห่งการเรียนร็โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา
- 21 -

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

1.2 ล้านบาท
3 ผลงาน
12 ผลงาน
25 ผลงาน

1 ครัง้
ระดับ 4

1. โครงการการจัดการความรูเ้ พื่อ
พัฒนางาน
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เป้ำประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์

โครงกำรหลัก

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบตั ิจากภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน

3.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่
ได้อย่างยัง่ ยืน

3.2.1.1 จานวนพื้นที่เป้าหมายในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ์
3.2.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเลีย่ น
เรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3.2.1.3 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการตนเอง

3 พื้นที่

1. โครงการถ่ายทอดความรู้สชู่ ุมชน
“การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุย๋
ชีวภาพสาหรับลดต้นทุนการผลิตข้าว
ปลอดสารเคมี”
2. โครงการสนุกคิดวิทย์ฯอาหาร
(มัธยมหัตถสารเกษตร ในพระบรม
ราชูปถัมภ์)
3. โครงการอบรมจัดสวนถาด (มัธยม
หัตถสารเกษตร ในพระบรมราชูปถัมภ์)
4. โครงการตามแนวพระราชดาริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ผลิตเห็ดเพื่อชุมชน
5. โครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร : การเตรียมความ
พร้อมของชุมชนสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตร (GAP)
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ระดับ 5

2 ชุมชน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำรหลัก

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการ
3.2.1 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม
ตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญา พระเกียรติ
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิม
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

3.2.1.1 ร้อยละของการดาเนินโครงการ
ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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เป้ำหมำย

ร้อยละ 80

โครงกำรย่อย
6. โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : การแปรรูปไตปลา
ทูนึ่งสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรม
หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลยเดช

เป้ำประสงค์ 4 บัณฑิตและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนาทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน เผนแพร่วฒ
ั นธรรมไทย

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

4.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ระดับ 5

1. โครงการปลูกข้าวแบบเกษตร
ธรรมชาติเพื่อสืบสานวิถีไทย
2. โครงการกระทงสมุนไพร
3. โครงการทาบุญวันขึ้นปีใหม่
4. โครงการบายศรีสขู่ วัญน้องใหม่
5. โครงการพิธีไหว้ครู
6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สู่การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

โครงกำรหลัก
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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เป้ำประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้าทางานใน
มหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มงุ่ เน้นการปฏิบตั ิ การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รบั ผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

โครงกำรหลัก
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ

5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
จัดการทรัพยากรบุคลการสูค่ วามเป็น
เลิศ

5.2.1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม มีการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยควมโปร่งใสถูกต้องตาม
ระเบียบ

5.2.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่กาหนด
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เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

ระดับ 5

1. โครงการจัดค่าตอบแทนล่วงเวลา
ของบุคลากร

ร้อยละ 90

1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
คณะ
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
3. โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง
4. โครงการจัดหาสาธารณูปโภค
5. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์
6. โครงการศึกษาดูงาน/ไปราชการ
7. โครงการแสดงมุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการปี 2561
8. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต
9. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติการ 2562

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

5.2.2.1 ร้อยละของผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์
สกอ.เพิ่มขึ้น
5.2.3.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการสื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
5.2.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการจัดประชุม

ร้อยละ 3

1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระดับ 4

1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา

ร้อยละ 100

1. โครงการประชุมกรรมการประจา
ส่วนราชการ

โครงกำรหลัก
5.2.2 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
5.2.3 โครงการสื่อสารองค์การและ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
5.2.4 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
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โครงกำรย่อย

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงสร้ำงแผน
โครงกำรหลัก/
หน่วยงำน
ระยะเวลำกำร
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ค่ำเป้ำหมำย
กิจกรรม
งบประมำณ
งบประมำณปี
โครงกำรย่อย
รับผิดชอบ
ดำเนินงำน
2561
โครงกำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร

1.จานวนหลักสุตรที่
ได้รับการปรับปรุง

โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
1. โครงการจัดหาวัสดุ 1. ร้อยละของ
การเรียนการสอน
อาจารย์ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
วัสดุการเรียนการ
สอน
2. โครงการ
1. ร้อยละของ
พัฒนาการเรียนการ อาจารย์ที่ได้รับการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ
ในสาขา
วัสดุการเรียนการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สอน

1 หลักสูตร

1.ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

20,000
(งบสสว.)

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

ร้อยละ 100

1. จัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอน

คณะ

119,500

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

ร้อยละ 100

1. จัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอนด้าน
วิทยาศาสตร์

คณะ

239,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย
1. ไม่น้อยกว่า 10
รายวิชา
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1. เชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้/
อบรมในรายวิชา/
โครงการต่างๆ

คณะ

15,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

4. โครงการเจ้าฟ้า
วิชาการ

1. จานวนรายวิชาที่มี
การเชิญวิทยากรมา
บรรยายหรือศึกษาดู
งานเพื่อก่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
วิทยากร
1. หลักสูตรที่เข้าร่วม
การจัดแสดง
นิทรรศการวิชาการ
2. ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการแสดง
ชิ้นงานการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพต่อรายวิชา
ทั้งหมด
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
30
3. อย่างน้อย 4.51
คะแนน

1. จัดนิทรรศการ
วิชาการของหลักสูตร
ต่างๆ
2. จัดแสดงชิ้นงานที่
ได้จากการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

คณะ
หลักสูตร

16,000

ก.พ.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

5. โครงการนาเสนอ
ผลงานเชิงประจักษ์
ASTC 2018

1. จานวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจาก
การเรียนการสอนที่

1. เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ

คณะ

20,750

พ.ค.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

3. โครงการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์
ภายนอก

5 ผลงาน

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

1. ร้อยละ 100
2. 3.51 คะแนน
3. อย่างน้อย 1 ผลงาน

2. นาเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ในรูปแบบ
ต่างๆเช่น แบบ
บรรยาย แบบ
โปสเตอร์ แสดง
นิทรรศการ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ในรายวิชาเนื้อ
และผลิตภัณฑ์เนื้อ

ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

6. โครงการพัฒนา
ลูกชิ้นเพื่อสุขภาพ

1. นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
3. จานวนผลงานเชิง
ประจักษ์/ผลิตภัณฑ์
เนื้อที่สามารถนาไป
จัดแสดงด้านวิชาการ
7. โครงการจัดอบรม 1. ร้อยละของ
และอภิปรายในหัวข้อ นักศึกษาที่เลือกฝึก
What/Why/How
ประสบการณ์วิชาชีพ
CoOP
ในรูปแบบสหิจศึกษา
8. โครงการจัดการ
1. จานวนนวัตกรรม
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
อาหาร/ผลงานเชิง
เพื่อค้นหานวัตกรรม ประจักษ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

5,000

ธ.ค.60

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

1 .เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

1. จัดอบรม อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อสหกิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

3,000

ต.ค.-ธ.ค.60

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

1. 5 ผลงาน
2. ร้อยละ 50

1. ผลิตและสร้างสรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมอาหารใน
และเทคโนโลยีการ
รายวิชาต่างๆ
อาหาร

12,000

ธ.ค.60

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

- 30 -

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

อาหารสู่เวที
ระดับชาติ

2. ร้อยละของ
รายวิชาที่นาผลงาน
เชิงประจักษ์เข้าร่วม
โครงการ

9. โครงการประกวด
จัดสวนถาด

1. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จานวนผลงานเชิง
ประจักษ์การจัดสวน
ถาด

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

1. อย่างน้อย 3.51
คะแนน
2. อย่างน้อย 1 ผลงาน

2. คัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมอาหารเพื่อ
เข้าประกวดในงาน
แข่งจันทักษะวิชาชีพ
เกษตร
1. นักศึกษาประกวด
การจัดสวนถาดตาม
แนวความคิด/รูปแบบ

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

หลักสูตรภูมิทัศน์

15,000

พ.ค. 61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตรภูมิทัศน์

5,000

ส.ค. 61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

5,000

ส.ค. 61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

5,000

ส.ค. 61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน
1. โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
2. โครงการต้อนรับ
น้องใหม่หัวใจเกษตร

3. โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

1. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1. จานวนนักศึกษาที่ 1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
เข้าร่วมโครงการ
80 ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจต่อ 2. ไม่น้อยกว่า 3.51
โครงการ
คะแนน
1. จานวนนักศึกษาที่ 1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
เข้าร่วมโครงการ
80 ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจต่อ 2. ไม่น้อยกว่า 3.51
โครงการ
คะแนน

1. ศึกษาดูงานสถานที่
ที่มีการออกแบบโดย
ใช้หลักภูมิทัศน์
1. อบรมทากิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเรียน
1. อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้
นักศึกษาใหม่
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรทำงำนสู่ประชำคมอำเซียน+3+1
1. โครงการเพิ่มทักษะ 1. จานวนผู้เข้าร่วม
การใช้โปรแกรม MS โครงการ
Office
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. โครงการอบรมการ 1. โปสเตอร์งานวิจัย
ทาโปสเตอร์สาหรับ
งานวิจัย

3. โครงการเกษตรจิต
อาสาคืนกล้วยไม้สู่ป่า
ใหญ่ สถานที่อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา จ.
สระแก้ว

4. โครงการจิตอาสา
พัฒนาศาสนสถาน

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. สายพันธุ์ของ
กล้วยไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์
3. การตระหนักถึง
ความสาคัญในการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
5 เรือง

1. มากกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย
2. 10 สายพันธุ์
3. เพิ่มขึ้น

1. มากกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

1. อบรมการใช้
โปรแกรม MS office
เช่น MS Word, MS
Excel, MS
Powerpoint
1. อบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
MS Powerpoint
และ Photoshop
เพื่อทาโปสเตอร์
สาหรับการนาเสนอ
ผลงานวิจัย
1. อนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อ
เตรียมพร้อมคืนสู่ป่า
2. คืนกล้วยไม้สู่ป่า
อุทยานแห่งชาติ

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

3,850

มี.ค.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

3,850

เม.ย.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

28,270

ก.ค.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

1. พัฒนาวัดใน
รูปแบบต่างๆเช่น การ

หลักสูตรภูมิทัศน์

5,000

ก.พ. 61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

5. โครงการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการ
FoSTAT Nestle
Quiz Bowl 2018

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้เข้าร่วมชมการ
แข่งขันตอบปัญหา
2.ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

2. มากกว่า 3.51
คะแนน
1. ร้อยละ 80
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย

6. โครงการแข่งขัน
กีฬาภายในคณะ
“เกษตรสัมพันธ์ต้าน
ภายยาเสพติด”
7. โครงการกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย
“เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่
14
8. โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม
จัดสวนตกแต่งสถานที่
การปรับภูมิทัศน์
1 .เพิ่มพูนความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร
2.คัดเลือกผู้เข้าร่วม
แข่งขัน
3.เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหา
1. แข่งขันกีฬาภายใน
คณะของนักศึกษาทั้ง
4 ชั้นปี
1.แข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย/ระหว่าง
คณะ
2.ประกวดกองเชียร์
1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมในการ
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

11,500

มิ.ย.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

คณะ

19,600

ธ.ค.60

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

คณะ

28,870

มี.ค.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

คณะ

11,500

พ.ค.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

2. ความพึงพอใจของ 2. ไม่ต่ากว่า 3.51
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนน

9. โครงการปฐมนิเทศ 1. จานวนนักศึกษาที่
นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

10. โครงการประกวด 1. ร้อยละของ
จัดสวน โครงการจัด นักศึกษาที่เข้าร่วม
สวนเฉลิมพระเกียรติ โครงการ
ในหลวง ร 9 แนวคิด
ดนตรีในสวน
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำสำกล
1. โครงการอบรม
1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ทักษะการใช้
2.ความพึงพอใจของ
ภาษาไทยเพื่อการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เขียนงานวิจัย

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

กิจกรรม
ทางานเช่น การสมัคร
งาน การสัมภาษณ์งาน
แหล่งงาน ลักษณะ
งาน
1.ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ชั้นปีที่ 1
2. แนะนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. แนะนาเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. เข้าร่วมประกวด
การจัดสวนในแนวคิด
ดนตรีในสวน

1. อบรมเกี่ยวกับ
หลักการเขียนงานวิจัย
และการใช้ภาษาเขียน
ในงานทาง
วิทยาศาสตร์
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โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

คณะ

11,900

ส.ค.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตรภูมิทัศน์

20,770

ธ.ค.60

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

15,800

ม.ค.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐกับหน่วยงำนภำยในประเทศ
1. โครงการแข่งขัน
1. จานวนนักศึกษาที่ 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ทักษะวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการ
80 ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจต่อ 2. ไม่น้อยกว่า 3.51
ระหว่างสถาบัน
โครงการ
คะแนน

1. เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางด้าน
เกษตรศาสตร์
2. เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆเช่น แข่งกีฬา
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนในอำเซียน+3+1
1. โครงการสร้าง
1. บันทึกข้อตกลง
1. 1 บันทึกข้อตกลง
1. ทาบันทึกข้อตกลง
เครือข่ายความร่วมมือ ความร่วมมือในด้าน ความร่วมมือ
ความร่วมมือด้าน
กับมหาวิทยาลัยใน
วิชาการ/บริการ
วิชาการ/บริการ
2. อย่างน้อย 3 คน
ไต้หวัน
วิชาการ/ฝึกงาน
วิชาการ/ฝึกงาน
2. ส่งนักศึกษาไป
ระดับมหาวิทยาลัย
ฝึกงานทางด้าน
2. จานวนนักศึกษา
การเกษตร
แลกเปลี่ยน
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โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

คณะ

97,720

ก.พ.61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

100,000

ก.ย. 61

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

รวม

818,880

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

คณะ

10,000

ก.ค.61

รวม

10,000

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ
1.โครงการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

1. แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพและงานวิจัย

1. 2 แนวปฏิบัติ 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพและงานวิจัยโดย
การค้นหาความรู้ในตัวบุคคล
2. สรุปแนวปฏิบัติที่ดี
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แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถดำรงอยู่ได้ อย่ำงยั่งยืน
1. โครงการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน การ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพสาหรับลด
ต้นทุนการผลิตข้าวปลอด
สารเคมี

2. โครงการสนุกคิดวิทย์
อาหาร (มัธยมหัตถสาร
เกษตร)

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนดินเพิ่มขึ้น
4. การนาไส้เดือนดินไป
ใช้ประโยชน์ในการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

1. 30 คน
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
3. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70
4. ปุ๋ยชีวภาพ 1
สูตร

1. จัดกิจกรรมให้
ความรู้การเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนดินให้กับ
ชุมชนภายในจังหวัด
ปทุมธานี (ชุมชนบางคู
วัด)
2. ผลิตปุ๋ยชีวภาพจาก
ไส้เดือนดิน

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

10,000

พ.ย. 60

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

1. 20 คน
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
3. มากกว่าร้อยละ
70

1. อบรมเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องต้นที่เป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร

5,000

พ.ย.60

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

3. โครงการอบรมการจัด
สวนถาด (มัธยมหัตถสาร
เกษตร)

4.โครงการตามแนว
พระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง: การผลิตเห็ด
ชุมชน

5. โครงการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร : การเตรียม

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

4. ร้อยละของการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

4. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการจัดสวน
ถาดเพิ่มขึ้น
4. การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการผลิตเห็ด
4. การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. 20 คน
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
3. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70
4. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70
1. 20 คน
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
3. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70
4. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

1. จานวน 30 คน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

หลักสูตรภูมิ
ทัศน์

5,000

พ.ย.60

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

1. เพาะขยายพันธุ์
หญ้าแฝก
2. เผยแพร่ความรู้
เรื่องการผลิตเห็ด

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

5,000

ธ.ค.60

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ GAP

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

21,000

พ.ย. 60

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

กิจกรรม
2. ฝึกปฏิบัติการกลุ่ม
แบ่งตามหัวข้อ/
ประเด็น/นวัตกรรม
อาหารที่น่าสนใจ
1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการพันธุ์พืช
และการดูแลพืชต่างๆ
ที่เหมาะสาหรับการจัด
สวนถาด
2. ฝึกปฏิบัติการจัด
สวนถาด
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

ความพร้อมของชุมชนสู่ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ได้รับความรู้
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
(GAP)

2. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
3 .ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75

ความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการประ
ขุกต์ความรู้นามาใช้ใน
การปลูกข้าวที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐาน GAP
เชิงปริมาณ
6. โครงการส่งเสริม
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
อาชีพตามปรัชญา
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง :
การแปรรูปไตปลาทูนึ่ง ได้รับความรู้
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สู่ผลิตภัณฑ์อาหาร
ความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
สูตรและส่วนผสมไตปลา
ทู
โครงกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรตื
1. โครงการเฉลิมพระ
1. จานวนผู้เข้าร่วมชม
เกียรติพระบาทสมเด็จ
นิทรรศการ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
2. ความพึงพอใจของ
ดุลยเดช
ผู้เข้าร่วมงาน

1. จานวน 30 คน
2. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
3. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินสภาพการณ์
ปัจจุบันของพื้นที่

1. อบรมถ่ายทอด
ความรู้
2. แปรรูปไตปลาทูนึ่ง
สู่ผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร

26,200

ต.ค. 60

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

1.จั ดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

คณะ

4,000

ธ.ค.60

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

1. อย่างน้อย 1 สูตร

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2 .ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย
2. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระราช
ปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร
3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวราง
กูร
4. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

1. จานวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติเจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณ์

คณะ

4,000

ก.พ.61

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

1. จานวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์

คณะ

4,000

เม.ย.-ก.ค.60

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

1. จานวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์

คณะ

4,000

ส.ค.61

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

รวม

88,200
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สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2560

โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการปลูกข้าวแบบ 1. ร้อยละของนักศึกษา
เกษตรธรรมชาติเพื่อสืบ บุคลากรที่พัฒนา
สานวิถีไทย
ศักยภาพด้านความรู้และ
ความเข้าใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. จานวนรายวิชาที่
บูรณาการกับโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. โครงการกระทง
1. ร้อยละของนักศึกษาที่
สมุนไพร
มีส่วนร่วมในการปลูก
สมุนไพรและประดิษฐ์
กระทง
2. จานวนรายวิชาที่
บูรณาการกับโครงการ

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
2. 1 รายวิชา
3. ไม่ต่ากว่า 3.51

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรธรมชาติ
2. ปฏิบัติการเพาะ
กล้า/ปักดา/ปลูกข้าว/
ทานาแบบเกษตร
ธรรมชาติ

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

4,520

ก.พ.61

แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก

1. ร้อยละ 100
2. 1 รายวิชา
3. ไม่ต่ากว่าระดับดี
4. ไม่ต่ากว่า 3.51

1. ปลูกสมุนไพร
2. ประดิษฐ์กระทง
เพื่อส่งเข้าประกวด

หลักสุตร
เกษตรศาสตร์

4,000

พ.ย.60

แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

3. โครงการทาบุญวันขึ้น
ปีใหม่

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
3. ผลการประเมินทักษะ
5 ด้านและความคิด
สร้างสรรค์การทา
กิจกรรม
4. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

4. โครงการบายศรีสู่ขวัญ 1. จานวนนักศึกษาเข้า
น้องใหม่
ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
5. โครงการพิธีไหว้ครู

1. จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

6. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่การ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

1. จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ

ค่ำเป้ำหมำย

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

1. ถวายภัตตาหารเช้า
พระสงฆ์ และร่วมกัน
ทาบุญตักบาตร

คณะ

18,000

ธ.ค.60

1. บายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

คณะ

4,000

ส.ค.61

1. จัดทาพานไหว้ครู
2. ร่วมกิจกรรมไหว้ครู

คณะ

4,000

ส.ค.61

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารที่เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมไทย

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์

5,400

พ.ย.60

กิจกรรม
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โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2560

แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก
แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก
แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก
แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

และเทคโนโลยี
การอาหาร

รวม
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ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2560
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก

39,200

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสู่ควำมเป็น เลิศ
1. โครงการจัด
1. ร้อยละของ
มากกว่าร้อยละ 90
ค่าตอบแทนล่วงเวลาของ งบประมาณที่
บุคลากร
เบิกจ่ายเพื่อตอบ
แทนการทางาน
ล่วงเวลาของ
บุคลากร

กิจกรรม

1. การจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ทางานล่วงเวลาของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

คณะ

175,700

ต.ค.60-ก.ย.61

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561
แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยทีร่ ับผิดชอบต่อสังคม มีกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปด้วยควมโปร่งใสถูกต้องตำมระเบียบ
1. โครงการสนับสนุนการ
บริหารสานักงานคณะ

1. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
สานักงานคณะ

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 1. จานวนครุภัณฑ์ที่
ได้รับการจัดหาเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน

มากกว่าร้อยละ 80

1 ชุดปฏิบัติการ

1. การสนับสนุนการ
เรียนการสอน
2. บริการนักศึกษา
และบุคลากรคณะ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์
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คณะ

482,100

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

คณะ

1,900,000

มี.ค.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

คณะ

110,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

3 .โครงการจัดหาน้ามัน
เชื้อเพลิง

1. จานวน
ผู้รับบริการ
ยานพาหนะของ
คณะ

4. โครงการจัดบริการ
สาธารณูปโภค

1. จานวนบุคลากรที่ ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหา
ได้รับบริการ
สาธารณูปโภคเพื่อ
สาธารณูปโภค
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะ

คณะ

30,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

5. โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษาครุภัณฑ์

1. จานวนครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการและ
สานักงานที่ได้รับ
การซ่อมแซม
1. จานวนอาจารย์ที่
พานักศึกษาไปดูงาน
ในรายวิชาต่างๆ

1. ซ่อมแซมและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์

คณะ

280,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

1.ศึกษาดูงานโรงงาน/
หน่วยงานเอกชน/
รัฐบาล

คณะ

50,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

1. จัดกิจกรรมแสดง
มุทิตาจิตแก่ผู้ที่
เกษียณอายุราชการ

คณะ

30,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

6. โครงการศึกษาดูงาน/
ไปราชการ
7. โครงการแสดงมุทิตา
จิตเกษียณอายุราชการปี
2561

1. จานวนอาจารย์
และบุคลากร
เกษียณอายุราชการ

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
เพื่อใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการ
เรียนการสอน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

10 รายการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. 2 ท่าน
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โครงกำรย่อย

8. โครงการแสดงความ
ยินดีบัณฑิต
9. โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการปี
2562

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ที่ได้รับการแสดง
มุทิตาจิต
1. ร้อยละของ
บัณฑิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
2562
3. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. จัดซุ้มแสดงความ
ยินดีบัณฑิต
2. มอบของที่ระลึกแก่
บัณฑิตใหม่
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. ทบทวนแผนกล
ของเป้าหมาย (35 คน) ยุทธ์
2. 1 แผน
2. จัดทาร่าง
3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2562

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

คณะ

3,000

ส.ค.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

คณะ

5,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

คณะ
หลักสูตร

74,900

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

คณะ

20,000

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ
1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. ร้อยละของหลัก
สุตรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการทา
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ 100

1. จัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง
2. รับการตรวจ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรสือ่ สำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร
1. โครงการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา

1. จานวน
สถานศึกษาที่ออก

1. ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

1. ออกประชาสัมพันธ์
และรับสมัครนักศึกษา
- 46 -

โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

คณะ

12,000

ต.ค.60-ก.ย.61

รวม
รวมทั้งสิ้น

3,182,700
4,139,700

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2561

ประชาสัมพันธ์แนะ
แนว

โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
1. โครงการประชุม
1. ความพึงพอใจ
คณะกรรมการประจาส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ราชาการ
2. จานวนครั้งของ
การประชุม

1. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน
2. อย่างน้อย 1 ครั้ง

1. ประชุม
คณะกรรมการประจา
ส่วนราชการ
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แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภำคผนวก

-
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ภำคผนวก ก

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย

แผนที่กลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการประจาปี (ร่าง 1)
(การเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ)
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คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี (ร่าง 2)
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี

ภำคผนวก ข
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รูปที่ 1 กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมำณ 2561
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จุดแข็ง
(Strength)
S1 บัณฑิตได้รับการยอมรับว่ามีความขยันขันแข็ง อดทน สู้
งาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการภายใน

S1. มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเช่น
หลักสูตรกาหนดให้ทาปัญหาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

-
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จุดอ่อน
(Weakness)
W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและด้าน
ภาษาต่างประเทศในระดับปานกลางและน้อยตามทัศนคติ
ของบุคคลภายนอก
W2. บัณฑิตสาเร็จการศึกษาไม่ตรงตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
W3. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันมีจานวนน้อยและมี
พื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย
W1. ขาดปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
งานวิจัยเช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ศาสตร์
W2 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทัง้ ระดับชาติและนานาชาติมีน้อย รวมถึง
ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่า
W3. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของคณะทาให้เกิดความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบตั ิงาน

จุดแข็ง
(Strength)
S1. อาจารย์มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และความรู้
ความสามารถด้านการวิชาการและการวิจัยเป็นอย่างดี
บุคลากรและความรู้

การเงิน

จุดอ่อน
(Weakness)
W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในการมุง่ สู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามลาดับ
W2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ทาได้ยากเนื่องจากจานวน
อาจารย์ประจาไม่เพียงพอในการเป็นกรรมการประจา
หลักสูตร และไม่มีการตัง้ อัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป
W1. การสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานและทรัพยากร
จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลอย่างต่อเนื่องและไม่เพียง
พอที่จะพัฒนางานใหม่
W2. คณะยังไม่สามารถหารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในคณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพียงพอ

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมำณ 2561
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
โอกำส
(Opportunities)

ภัยคุกคำม
(Threats)
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการภายใน

บุคลากรและความรู้
การเงิน

O1. คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
O2. สถานที่ตงั้ เหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม
O3. นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร
O1. มีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานราชการ
O2. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน
O1. มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรให้สงู ขึ้นในระดับนานาชาติจากการเปิดประชาคม
อาเซียน
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ
รัฐบาล
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T1. สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันเฉพาะทางของภาคเอกชนมี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
T2. เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ
T1. การก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลเช่น
เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0
T2. การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความสาเร็จ

