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ค าน า 

 

วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าแผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ

การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2555-2558 ในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่

สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ขึ้นเพ่ือใช้

เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

 

 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง) 

         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ด ้
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ความเป็นมา 

 

วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ในราชกิจจานุเบกษา    เมื่อวันที่  21  กันยายน 2554  นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณ

การรายได้ รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ 

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้น าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2560 มาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2560 โดยค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผนปฏิบัติราชการของคณะกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความ

เชื่อมโยงและก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

 

 

 

 

 

 

ด ้
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 แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2016) 

 

หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน   

ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาก ารและวิชาชีพ

ชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูแ ละ

ส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

นโยบาย (Policies) 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมหารวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. สร้างบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ   

2. สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

3. พันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่เป้าหมาย 

4. สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ 

5. เป็นองค์กระรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)  

1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

2. การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3. การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4. การท านุบ ารุง สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

5. การบริหารการพัฒนาคณะเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล  
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
นโยบายสภามหาวิทยาลยั 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
ประเด็นยทุธศาสตร์                                     

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. รอยต่อกับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและ
การอาชวีศึกษา 

    

2. การแก้ปญัหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน  นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและสะสมองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและสะสมองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการทางดา้น
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  

3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

 นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลยั
ขนาดกลาง 

  

นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริการการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ความเป็นเลิศสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริการการพัฒนาคณะ
เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 1 เปลีย่นระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 

   

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด 

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถมีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  

5. การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมอือาชพีให้
เป็นอาจารย ์
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายสภามหาวิทยาลยั 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ประเด็นยทุธศาสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

6. การเงินในอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขบัเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

   

7. เครือข่ายอุดมศึกษา     

8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกจิในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

    

9. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้     
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ความเชื่อมโยงของโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นโยบายข้อ 3 

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่

ยอมรับ 

นโยบายข้อ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  

นโยบายข้อ 2 

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน

การเป็นสถาบันอุดมศึดษา

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

นโยบายข้อ1 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานทั้งระดับชาติและ

นานาชาต ิ

นโยบายข้อ 5 

พัฒนาการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลับยเพื่อสร้าง

ธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 

การพัฒนาการเรียนการสอน

และคุณภาพบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 

การวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้

เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 

การท านุบ ารุง สืบสาน 

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  

การบริหารการพ ฒนา

มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ

สู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 

การพัฒนาการเรียนการ

สอนและคุณภาพบัณฑิต

ทางด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 

การวิจัยเพื่อสะสมองค์

ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ

พัฒนาท้องถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 

การบริการวิชาการด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ

การพัฒนาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 

การท านุบ ารุง สืบสาน 

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ิน

และชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  

การบริหารการพัฒนาคณะ

เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

นโยบาย

สภา 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

คณะ 
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พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลย ี

การจัดการเกษตร 

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมปิัญญาสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการ

เรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ

สะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมท้งอถิ่นและชาติ 

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู ้คุณธรรม และมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค ์

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่

สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและน าไปใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน 

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

หน
่วย
งา
น

ภา
ยใ
น 

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปร
ะส
ิทธิ

ภา
พ
 

คุณ
ภา
พ
 

ปร
ะส
ิทธิ

ผล
 

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแกป้ัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม 

ความต้องการของผู้เรียน 

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

อ านวยความสะดวก 

ในการรับบริการ 
การพัฒนาความรู ้

ส่งเสริมความร่วมมือกับ

องค์กรภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับ

ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

สร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย การประชาสัมพันธ์ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม

หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู ้

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น 

 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าร ิ

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารพัฒนา

คณะเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 



 

 

- 13 - 

ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร 

การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร 

การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

การท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ การท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

การบริหารการพัฒนาคณะเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล การบริหารการพัฒนาคณะเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์  1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่ได้มาตรฐานสากล 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต

แบบพอเพียง 

1.4 พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานกับชุมชน 

1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์  2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 

2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตต ารา การจัดตั้งศูนยืเรียนรู้การพัฒนาระบบนิวเศแบบชานเมือง และการ

ด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ

เหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 

  2.4 แสวงหาพันธมิตร จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลงานวิจัย 

  2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์  3.1 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง

ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement 

 3.2 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

กลยุทธ์        4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กบการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          4.3 สร้างเครือข่ายและลแกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนะรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนาหมาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

กลยุทธ์        5.1 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
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เป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2560 

คณะ มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่คุณภาพในระดับนานาชาติ 

 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ในคณะ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ที่กพอ.ก าหนด 

2 ผลงาน 20 ผลงาน 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑฺตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 

6. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของหลักสุตรที่นักศึกษาเข้าร่วมดครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2560 

คณะ มหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิน่และรัดับประเทศโดยได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 ผลงาน 14 ผลงาน 

2. จ านวนนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 1 ผลงาน 14 ผลงาน 

3. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา (ระดับชาติร้อยละ 70 ระดับ

นานาชาติร้อยละ 30) 

1 บทความ 10 บทความ 

4. จ านวนเงินวิจัยที่สนับสนุนต่อปี 60,000 บาท/คน 35 ล้านบาท 

5. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่เป้าหมาย 

 

1. จ านวนพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 1 พ้ืนที่ 3 พื้นที่ 

2. ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 1: มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 

ระดับ 2: มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

ระดับ 3: มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50 

ระดับ 2 ระดับ 3 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2560 

คณะ มหาวิทยาลัย 

3. ร้อยละของหลักสุตรที่นักศึกษาเข้าร่วมด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4. ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ระดับ 3 ระดับ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุง สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 4 สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ 

 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นทั้งหมด 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการหลักค าสอนของศาสนาในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
 เป้าประสงค์ที่ 5 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

4. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ. มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 

6. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 
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  กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2560 ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

1.1 พัฒนาปรบัปรุงหลักสุตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) ที่
ได้มาตรฐานสากล 

1.1.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

ร้อยละ 50 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
- เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (งบสสว.) 
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปดิสอนใน
ปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจกัษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 70 1. โครงการเจ้าฟา้วิชาการ 
2. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก 

1.2.1.2 จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์ที่เกิด
จากการเรียนการสอนทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

2 ผลงาน 

1.3 เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่า

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษา 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ 

มากกว่า 4.51 1. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการเขียนงานวิจัย 
2. โครงการ Agri English Camp 
2017 

 1.3.1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา 

40 คน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

ของวิถีแบบพอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได ้

1.3.1.3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะด้านภาษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 85 

1.3.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 60 

1.3.2 โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

1.3.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน 

ร้อยละ 80 1. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีภูมทิัศน ์
2. โครงการต้อนรับน้องใหม่หัวใจ
เกษตร 
3. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารส าหรับนักศึกษาใหม ่

1.3.3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมใน
การท างานสูป่ระชาคมอาเซียน 
+3+C+I 

1.3.3.1 ร้อยละของโครงการที่สง่เสริม
และสนบัสนุน พฒันานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสุป่ระชาคมอาเซียน+
3  ที่ด าเนินการบรรลุส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ 

ร้อยละ 80 1. โครงการอบมรมทักษะการใช้
โปรแกรม MS Office 
2. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ FoSTAT Nestle Quiz 
Bowl 2017 
3. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลยั “เจ้าฟ้าเกมส”์ 
4. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 
“เกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพตดิ” 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

5. โครงการแข่งขันกีฬา
เทคโนโลยีการเกษตรน้องใหม่ 
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา7. 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
8. โครงการแข่งขันการจัด
สวนหย่อมภายใต้แนวคิด “ลาน
วัฒนธรรม” 
9. โครงการเสริมสร้างความรู้และ
ปัญญาดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑฺตทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.5.1 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศเพอื่ขับเคลื่อน
การพ ฒนางานตามภารกิจ 

1.5.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

2 เครือข่าย 1. โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบนั ASTC 
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
เกษตรระหว่างสถาบนั 
3. โครงการประชาสัมพันธ์รบัสมัคร
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัย
ภายในให้มีสมรรถนะในการผลติ
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สากล 

2.1.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลยัให้มีสมรรถนะในการ
ผลิตและการเผยแพร่ผลงานวจิยัสู่
สากล 

2.1.1.1 จ านวนโครงการพฒันา
สมรรถนะด้านการวิจัยส าหรับนกัศึกษา 

1 โครงการ 1. โครงการบริหารจัดการงานวจิัย
โดยระบบสารสนเทศ 

2.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัยที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัย 

ร้อยละ 80 

2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ 
ทุนการวิจัยและการผลติต ารา 
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพ ฒนา
ระบบนิเวศแบบชานเมือง และ
การด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.2.1.1 จ านวนเงินสนบัสนุนการวิจัย
จากภายในและภายนอกต่อคน 

60,000 บาท/คน  

2.2.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่ และ
น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงวชิาการและ
การแข่งขันของประเทศ 

2.2.2.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 30 

2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่นคง
และยั่งยนืของท้องถิ่น 
ประเทศชาต ิ

2.3.1 โครงการสร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่นคงและ
ยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาต ิ

2.3.1.1 จ านวนผลงานวิจัยที่สรา้งองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดบัทอ้งถิ่น
และระดับประเทศโดยได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 ผลงาน  

2.3.1.2 จ านวนนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือแก้ขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

1 ผลงาน 



 

 

- 23 - 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

2.3.1.3 จ านวนบทความทีไ่ด้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปี
การศึกษา 

1 บทความ 

2.4 แสวงหาพันธมิตร จัดหาทนุ
สนับสนนุอุดหนุนการวิจยเพื่อเพิ่ม
รายได้จากการวิจัยและการใช้
ประโยชน์ สรา้งมูลคา่เพิ่มจาก
ผลงานวิจัย 

2.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายการ
วิจัย 

2.4.1.1 จ านวนเครือข่ายการวิจัยที่มี
การอุดหนุนทุนวิจัยหรือมีกิจกรรมใน
การด าเนินการดา้นการววิจัยอยา่ง
สม่ าเสมอ 

1 เครือข่าย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

3.1 จัดตั้งพัฒนาศนูย์ศึกษานิเวศ
ชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ทั้งฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวทิยาลัยตามแนวทาง 
University Engagement 

3.1.1 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าเริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 3 1. โครงการตามแนวพระราชด าริ: 
เพาะขยายพนัธุ์หญ้าแฝกเพื่อชมุชน 
 

3.2  สร้างเครือข่ายชุมชนนัก

ปฏิบัติจากภายในและภายนอก

เพือ่ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้

ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยูไ่ด้

อย่างยั่งยืน 

3.2.1  โครงการสร้างเครือข่ายชมุชน
นักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

3.2.1.1 จ านวนพืน้ที่เป้าหมายในการ

ด าเนินงานตามพนัธกิจสัมพนัธ์   

1 พื้นที ่ 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแก่

ชุมชน การท ากุนเชียงและไส้กรอก

เวียนนา 

2. โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

การเกษตรเพื่อชุมชน แปรรูปเห็ด 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะดา้นวิทยา

ศาตร์และเทคโนดลยีการอาหารให้กับ

3.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการส้ราง
เครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติเพื่อแลกเลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ที่เป็นพืน้ที่
เป้าหมานร่วมทีบู่รณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลยั 

ระดับ 3 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

3.2.1.3 ร้อยละของหลักสุตรทีมี
นักศึกษาเข้าร่วมด าเนนิงานพันธกิจ
สัมพันธ ์

ร้อยละ 80 โรเงรียนในพื้นที่เครือข่ายภายนอก

มหาวิทยาลยั 

4. โครงการชุมชนน่าอยู่ การจัดสวน

และตกแต่งสถานที ่

3.2.2 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ 

3.2.2.1 ร้อยละเฉล ี่ยของการด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานก าหนด 

ร้อยละ 100 1. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
2. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระกัยรติ
สมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
3. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
4. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมราชินนีาถ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การท านุ บ ารุง สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

4.1 บริหารจัดการงานท านบุ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผนแพร่
วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงาน
ท านบุ ารุงศิลปวฒันะรรมและภูมิ
ปัญญท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

ระดับ 5 1. โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 
2. โครงการท าบุญวนัขึ้นปีใหม ่
3. โครงการพัฒนาคุณะรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
4. โครงการพิธีไหว้ครู 

4.2  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณา
การ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการกับ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศลิป
วัฒนะรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

4.2.1 โครงการบูรณาการ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบรกิาร
วิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนะรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

4.2.1.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการบุรณา
การการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการกับการจัดกจิกรรม
นักศึกษาด้านศิลปวัฒนะรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

ร้อยละ 80 1.โครงการศึกาษาดุงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
2. โครงการสมุนไพรพืน้บา้นเพือ่
ผลิตอาหารปลอดภัย 
3. โครงการท าฝายชะลอน้ าและยิง
เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนาคณะเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

5.1 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเนน้การปฏบิัติ การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลยัที่รับผดิชอบต่อสงัคม 

5.1.1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและเปน็มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสงัคม 

5.1.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการบริหาร
ส านักงาน 

ร้อยละ 90 1. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 
2. โครงการจัดหาน้ ามนัเชื้อเพลิง 
3. โครงการจัดบริการ
สาธารณปูโภค 
4. โครงการสนับสนุนการบริหาร
ส านักงาน 
5. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการ
สอน 
6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

5.1.2 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. 

มากกว่า 4.51 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรจากการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคุณภาพ 
2. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. โครงการทบทวนแผนกลยทุธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 2561 

5.1.2.2 ระดับความส าเร้จการจดัการ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิงานที่
เป้นเลิศ 

ระดับ 5 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

5.1.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

5.1.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนบริหารจัดการ 

ร้อยละ 100 1. โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

 

โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1. โครงการปรับปรุง
หลักสตูร 

1.จ านวนหลักสตุรที่

ได้รับการปรับปรุง 

1 หลักสูตร 1.ปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสตูรเวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

20,000 

(งบสสว.) 

ต.ค.59-ก.ย.60 

 

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคณุภาพ
บัณฑิต 

โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1. โครงการเจ้าฟ้า

วิชาการ 

1.หลักสุตรที่เข้าร่วม
การจัดแสดง
นิทรรศการวิชาการ 
2. ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการแสดง
ช้ินงานการเรียนรูเ้ชิง
ผลิตภาพต่อรายวิชา
ทั้งหมด 

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

คะแนน 

1.จัดนิทรรศการ

วิชาการของหลักสูตร

ต่างๆ 

2.จัดแสดงช้ินงานท่ีได้

จากการเรียนรูเ้ชิงผลิต

ภาพ 

คณะ 

หลักสตูร 

20,000 ก.พ.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
  

2. โครงการถ่ายทอด

ความรู้จากผู้มี

ประสบการณ์

ภายนอก 

1. จ านวนรายวิชาที่มี
การเชิญวิทยากรมา
บรรยายหรือศึกษาดู
งานเพื่อก่อให้เกิด
การเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ  
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
วิทยากร 

1. ไม่น้อยกว่า 10 

รายวิชา 

2. ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนน 

1. เชิญวิทยากรมา

บรรยายให้ความรู/้

อบรมในวิชา/โครงการ

ต่างๆ 

 

คณะ 25,200 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา 

1. โครงการอบรม

ทักษะการใช้

ภาษาไทยเพื่อการ

เขียนงานวิจัย 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนน 

 

1.อบรมเกี่ยวกับ

หลักการเขียนงานวิจัย

และการใช้ภาษาเขียน

ในงานทาง

วิทยาศาสตร ์

หลักสตูร

เกษตรศาสตร ์

 

20,750 ม.ค.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

2. โครงการ Agri 

English Camp 

2017 

1.ความพึงพอใจ  
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
3.นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจด้าน
ภาษาเพิ่มขึ้น 

4.51 

50 คน 

1. ค่ายภาษาอังกฤษ 

(Agri English camp) 

คณะ 

 

19,250 พ.ย. 59 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

1. โครงการเตรียม

ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีภมุิทัศน ์

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ  

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนน 

1.ศึกษาดูงานสถานท่ี

ที่มีการออกแบบโดย

ใช้หลักภูมิทัศน ์

หลักสตูรภมูิทัศน ์ 2,000 ก.ย. 60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

2. โครงการต้อนรบั
น้องใหม่หัวใจเกษตร 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ  

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนน 

1.อบรมท ากิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเรียน 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

2,000 ก.ย. 60 แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคณุภาพ
บัณฑิต 

3. โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และ

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

1.อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้
นักศึกษาใหม่ 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

2,000 ก.ย. 60 แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

เทคโนโลยีการอาหาร
ส าหรับนักศึกษาใหม ่

2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ  

2. ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนน 

สอนและคณุภาพ
บัณฑิต 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+C+I 

1. โครงการอบรม
ทักษะการใช้
โปรแกรม MS office 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1.อบรมการใช้
โปรแกรม MS office 
เช่น MS word, MS 
Excel, MS 
powerpoint 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

5,000 พ.ย.59 แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคณุภาพ
บัณฑิต 

2. โครงการแข่งขัน

ตอบปัญหาวิชาการ 

FoSTAT Nestle 

Quiz Bowl 2017 

1.ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่

ได้เข้าร่วมชมการ

แข่งขันตอบปัญหา 

2.ความพึงพอใจต่อ

โครงการ 

1.ร้อยละ 80 

2.ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1.เพิ่มพูนความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

2.คัดเลือกผู้เข้าร่วม

แข่งขัน 

3.เข้าร่วมแข่งขันตอบ

ปัญหา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

11,500 มิ.ย.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

3. โครงการกีฬา

ภายในมหาวิทยาลัย 

“เจ้าฟ้าเกมส”์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1.แข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลยั/ระหว่าง

คณะ 

2.ประกวดกองเชียร ์

คณะ 30,000 มี.ค.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

4. โครงการแข่งขัน

กีฬาภายในคณะ 

“เกษตรสมัพันธ์ต้าน

ภายยาเสพตดิ” 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. แข่งขันกีฬาภายใน

คณะของนักศึกษาทั้ง 

4 ช้ันปี 

คณะ 20,000 ธ.ค.59 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

5. โครงการแข่งขัน

กีฬา

เทคโนโลยีการเกษตร

น้องใหม ่

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. แขง่ขันกีฬาภายใน

คณะ 

2.ประกวดกองเชียร ์

คณะ 

 

10,000 ส.ค.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

6. โครงการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. อบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อมในการ

ท างานเช่น การสมัคร

งาน การสัมภาษณ์งาน 

คณะ 9,000 พ.ค.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

แหล่งงาน ลักษณะ

งาน 

7. โครงการปฐมนเิทศ

นักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการ 

2. ความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1.ปฐมนิเทศนักศึกา

ใหม่ช้ันปีท่ี 1 

2. แนะน าระบบ

อาจารยืที่ปรึกษา 

3. แนะน าเกี่ยวกับการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

คณะ 16,000 ส.ค.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

8. โครงการแข่งขัน

การจัดสวนหย่อม

ภายใต้แนวคิด “ลาน

วัฒนธรรม” 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมการแข่งขัน
ประกวดจดั
สวนหย่อม 

1. จ านวน 1 ทีม 1. เข้าร่วมแข่งขัน

ประกวดจดัสวนหย่อม  

หลักสตูรภมูิทัศน ์ 32,000 ต.ค.59 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

9. โครงการเสริมสรา้ง

ความรู้และปัญญา

ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

1.จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ  
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 
 

1. อบรมหลักสูตร/

ความรู้ที่ทันสมยัที่

เกี่ยวข้องกับการ

ท างานในสาขา

หลักสตูรวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

9,570 มิ.ย.-ส.ค.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานภารกิจ 

1. โครงการประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ระหว่างสถาบัน 

ASTC 

1. จ านวนนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจต่อ

โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

 

2. ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนน 

1.เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ 
2.น าเสนอผลงานแบบ
บรรยายและแบบ
โปสเตอร ์

คณะ 10,000 ต.ค.59-พ.ค.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

2. โครงการแข่งขัน

ทักษะวิชาการเกษตร

ระหว่างสถาบัน 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

2. ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนน 

1.เข้าร่วมแข่งขันตอบ

ปัญหาทาด้าน

เกษตรศาสตร ์

2.เข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆเช่น แข่งกีฬา 

คณะ 57,180 ธ.ค.59-มี.ค.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 

3. โครงการ

ประชาสมัพันธ์การรับ

สมัครนักศึกษา 

1. จ านวนแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 
2. จ านวน
สถานศึกษาท่ีออก

1. 5,000 แผ่น 

2. ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

1. จัดท าแผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ 

2. ออกประชาสัมพันธ์

และรับสมัครนักศึกษา 

คณะ 20,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและคณุภาพ

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

ประชาสมัพันธ์แนะ
แนว 

 รวม 321,450   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

โครงการพัฒนาอาจารย์ นักวอจัย นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 
1.โครงการบริหารจดัการ

งานวิจัย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. จ านวนนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น 
3. จ านวนจดหมาย
ข่าวด้านการวิจัย 

1. ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด 

2.  1 คน/ปี 
3. 1 ฉบับ/2 
เดือน 

1. รวบรวมและติดตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยท่ี

นักวิจัยไดร้ับงบประมาณ

สนับสนุน และประเมินผล

นักวิจัยที่ได้รบัเงินวิจัย

สนับสนุนสูงสุด 

2. มอบรางวัลนักวิจัยดเีด่น 
3. รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย 
และจัดท าจดหมายข่าวและ
เผยแพรเ่กี่ยวงานวิจัย 
ตลอดจนข้อมลูสนับสนุนการ
ท าวิจัย 

คณะ 

 

2,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการวิจัย

และสะสมองค์

ความรู้เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดหาทุนสนับสนนุการสร้างผลงานวิจัย 
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการแข่งขนัของประเทศ 
โครงการสรา้งผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาตื 
โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัย 

 รวม 2,000   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการตามแนว

พระราชด าร:ิ การ

เผยแพรค่วามรู้และเพาะ

ขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ

ชุมชน 

1. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ด้านหญ้าแฝก

เพิ่มขึ้น 

3. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 
2. เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 

10% 

3. ไม่น้อยกว่า 75 

ของเป้าหมาย 

1. เพาะขยายพันธ์ุ
หญ้าแฝก 
2. เผยแพร่ความรู้

เรื่องหญ้าแฝกและ

แนวพระราชด าร ิ

หลักสตูร

เกษตรศาสตร ์

15,220 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชน ท้องถิน่ปละเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิน่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
1. โครงการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์เกษตรแก่

ชุมชน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

2. ความพึงพอใจต่อ

โครงการ 

1. 20 คน 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

หลักสตูร

เกษตรศาสตร ์

25,000 ธ.ค.59 แผนงานการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

3. มากกว่าร้อยละ 

70 

2. โครงการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภณัฑ์เกษตรเพื่อ

ชุมชน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

2. ความพึงพอใจต่อ

โครงการ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

1. 20 คน 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

3. มากกว่าร้อยละ 

70 

1. อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

หลักสตูร

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอาหาร 

15,760 พ.ย.59 แผนงานการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 

3. โครงการเสริมสรา้ง

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่

เครือข่ายนอก

มหาวิทยาลยั 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

2. ความพึงพอใจต่อ

โครงการ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

1. 20 คน 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

3. มากกว่าร้อยละ 

70 

1. อบรมเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

เบื้องต้นที่เป็น

ประโยชน์แก่นักเรียน 

หลักสตูร

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอาหาร 

10,870 ม.ค.60 แผนงานการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 

4. โครงการชุมชนน่าอยู่ 
การจัดสวนตกแต่ง
สถานท่ี 

1. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. จัดสวนตกแต่ง
สถานท่ีเพื่อสรา้งความ
สวยงามให้แก่ชุมชน 

หลักสตุรภมูิ
ทัศน์ 

26,150 พ.ย.59 แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตื 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

1.โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยุ่หัว 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2.ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

หลักสตูร

เกษตรศาสตร ์

 

10,000 ธ.ค.59 แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าว
ไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2.ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรตเิจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณ ์

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

10,000 ก.พ.60 แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. โครงการนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

วลัยลักษณ์ อัครราช

กุมาร ี

1.จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรตเิจ้าฟ้า
จุฬาภรณ ์

หลักสตูร

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอาหาร 

 10,000 เม.ย.-ก.ค.60 แผนงานการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 

4. โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2.ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมราชินนาถ 

หลักสตูรภมูิ
ทัศน์ 

10,000 ธ.ค.60 แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิญัญาท้องถิ่น 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

1.โครงการสืบสาน

ประเพณีวันลอยกระทง 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของ

เป้าหมาย (30 คน) 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. จัดกิจกรรมลอย

กระทง 

2. ประกวดกระทง 

คณะ 4,000 พ.ย.59 แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์ 
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.โครงการท าบุญวันข้ึนปี

ใหม ่

1. จ านวนนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของ

เป้าหมาย (120 คน) 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. ถวายภัตตาหารเช้า

พระสงฆ์ และร่วมกัน

ท าบุญตักบาตร 

คณะ 17,000 ธ.ค.59 แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์ 
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.โครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาใหม่ 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของ

เป้าหมาย (80 คน) 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. รดน้ าด าหัวและขอ

พรจากผู้ใหญ ่

คณะ 5,000 ธ.ค.60 แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์ 
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

4. โครงการพิธีไหว้คร ู 1. จ านวนนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของ

เป้าหมาย (100 คน) 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. จัดท าพานไหว้คร ู
2. ร่วมกิจกรรมไหว้คร ู

คณะ 4,000 ก.ย.60 แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์ 
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 รวม 163,000   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

 

โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศกึษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
1.โครงการศึกษาดูงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมที่

บูรณาการกับการเรียน

การสอน 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของ

เป้าหมาย  

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. ศึกษาดูงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

หลักสตูรภมูิ

ทัศน์ 

6,000 ม.ค.60 แผนการท านุบ ารุง
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชาติ 

2. โครงการสมุนไพร

พื้นบ้านเพื่อผลติอาหาร

ปลอดภัย 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของ

เป้าหมาย  

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1.เลี้ยงไกไ่ข่โดยใช้

สมุนไพรพื้นบ้านเพ่ือ

ผลิตอาหารปลอดภยั 

หลักสตูร

เกษตรศาสตร ์

4,000 ธ.ค.59 แผนการท านุบ ารุง
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชาติ 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

3. โครงการท าฝายชะลอ
น้ าและยิงเมลด็พันธ์ุพืช
เพื่อการอนุรักษ ์

1. จ านวนนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของ

เป้าหมาย  

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1. สร้างฝายชะลอน้ า หลักสตูร

เกษตรศาสตร ์

15,000 ต.ค.59 แผนการท านุบ ารุง
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชาติ 

 รวม 25,000   
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 สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

   

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
1.โครงการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาครภุัณฑ ์

1. จ านวนครุภณัฑ์

ห้องปฏิบัติการและ

ส านักงานท่ีไดร้ับ

การซ่อมแซม 

10 รายการ 1. ซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาครภุัณฑ ์

คณะ 284,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

2.โครงการจดัหาน้ ามัน

เชื้อเพลิง 

1. จ านวน

ผู้รับบริการ

ยานพาหนะของ

คณะ 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหาวัสดเุชื้อเพลิง

เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและการ

เรียนการสอน 

คณะ 110,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

3.โครงการจดับริการ

สาธารณูปโภค 

1. จ านวนบุคลากรที่

ได้รับบริการ

สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหา

สาธารณูปโภคเพื่อ

คณะ 40,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ

บริหารการพัฒนา
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

สนับสนุนการ

ด าเนินงานของคณะ 

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

4. โครงการสนับสนุนการ

บริหารส านักงาน 

1.ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

ส านักงานคณะ 

ร้อยละ 80 1.การสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

2.บริการนักศึกษาและ

บุคลากรคณะ 

คณะ 468,450 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

5.โครงการจดัหาวัสดุการ
เรียนการสอน 

1. จ านวนอาจารย์ที่

ได้รับการจัดสรร

งบประมาณวัสดุการ

เรียนการสอน 

ร้อยละ 90 ของอาจารย์ 1. จัดซื้อวัสดุการเรยีน

การสอน 

คณะ 170,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

6.โครงการจดัหาครภุณัฑ ์ 1. จ านวนครุภณัฑ์ที่

ได้รับการจัดหาเพื่อ

สนับสนุนการเรยีน

การสอน 

1. ไม่น้อยกว่า 3 

รายการ 

1. จักซือ้ครุภัณฑ ์ คณะ 434,500 ต.ค.59-ก.พ.60 แผนงานการ

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

1.โครงการส่งเสริม

ศักยภาพบุคลากรจาก

การศึกษาดูงานหน่วยงาน

คุณภาพ 

1.จ านวนอาจารย์ที่

พานักศึกษาไปดูงาน

ในรายวิชาต่างๆ 

 

1.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของอาจารย์ทั้งหมดของ

คณะ 

2.ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

1.ศึกษาดูงานโรงงาน/

หน่วยงานเอกชน/

รัฐบาล 

คณะ 60,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่
ความเป็นเลิศ 

2. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ท าประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1.ร้อยละ 50  1.จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง 
2.รับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะ 
หลักสตูร 

59,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่
ความเป็นเลิศ 

3.โครงการทบทวนแผน

กลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัตริาชการปี 

2561 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 

2561 

3. ความพึงพอใจต่อ

โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย (25 คน) 

2. 1 แผน 

3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

1. ทบทวนแผนกล

ยุทธ์ 

2. จัดท าแผนปฏิบตัิ

ราชการประจ าป ี

คณะ 

 

5,000 ต.ค.59-ก.ย.60 แผนงานการ

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2560 

1. โครงการประชุม

คณะกรรมการประจ าส่วน

ราชาการ 

1. ความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. จ านวนครั้งของ

การประชุม 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนน 

2. 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

1. ประชุม

คณะกรรมการประจ า

ส่วนราชการ  

คณะ 10,000 ต.ค.59-ก.ย. 60 แผนงานการ

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

 รวม 1,640,950   

 รวมทั้งสิ้น 2,152,400   
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แผนด าเนินโครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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แผนที่กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

แผนปฏบิัติการประจ าปี (ร่าง 1) 
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา 

แผนปฏบิัติการประจ าปี (ร่าง 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่ 
         แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 จุดแข็ง  

(Strength) 

จุดอ่อน  

(Weakness) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

S1 บัณฑิตได้รบัการยอมรับว่ามคีวามขยันขันแข็ง อดทน สู้

งาน 

 

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและด้าน

ภาษาตา่งประเทศในระดับปานกลางและน้อยตามทัศนคติ

ของบุคคลภายนอก 

 W2. บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไมต่รงตามระยะเวลาของ

หลักสูตร 

 W3. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจบุันมีจ านวนน้อยและมี
พื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย 

กระบวนการภายใน 

S1. มีการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญเช่น 

หลักสูตรก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการ ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ 

เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ  

W1. ขาดปัจจัยที่เอ้ือต่อการสนบัสนนุการเรียนการสอนและ

งานวิจยัเช่น ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะ

ศาสตร ์

S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล W2 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัทั้งระดบัชาติและนานาชาติมนี้อย รวมถึง

ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่า 
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 จุดแข็ง  

(Strength) 

จุดอ่อน  

(Weakness) 

 W3. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของคณะท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรและความรู ้

S1. อาจารย์มีคุณวฒุิ ต าแหนง่ทางวชิาการ และความรู้

ความสามารถด้านการวิชาการและการวิจัยเปน็อย่างด ี

 

W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการมุ่งสู่ความเปน็เลิศด้าน

วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามล าดบั 

 W2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ท าได้ยากเนื่องจากจ านวน
อาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการเป็นกรรมการประจ า
หลักสูตร และไม่มีการตั้งอัตราขา้ราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป 

การเงิน 

 W1. การสนับสนนุงบประมาณการด าเนินงานและทรัพยากร

จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลอย่างต่อเนื่องและไม่เพียง

พอที่จะพัฒนางานใหม ่

 W2. คณะยังไมส่ามารถหารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในคณะได้อยา่งเป็นรูปธรรมและเพียงพอ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 โอกาส  

(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

O1.  คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 

O2.  สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 

O3.  นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ

เกษตร 

T1.  สถาบนัอุดมศึกษา/สถาบนัเฉพาะทางของภาคเอกชนมี

การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกนั 

T2.  เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ 

 

กระบวนการภายใน 

O1.  มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและ

หน่วยงานราชการ 

O2.  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน 

 

T1. การก้าวไม่ทนักับการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐบาลเช่น 

เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0  

T2.  การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

บุคลากรและความรู ้

 O1.  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ

บุคลากรให้สูงขึ้นในระดบันานาชาติจากการเปิดประชาคม

อาเซียน  

 

การเงิน 
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ

รัฐบาล 
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