
 
 

- 1 -  

 
 
 
 
แผนปฏบิัตกิารคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าปงีบประมาณ 2561                                                                                     

(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 

2018) 

 
 
 
  
 
 

  

มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage) 



 
 

- 2 - 

 
ค ำน ำ 

 
วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และ 14 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยน า
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน ขณะนี้คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 แล้ว นอกจากนีม้าตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ร ะบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่ นที่
จะต้องใช้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ข้ึนเพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

 
 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
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 แผนปฏิบตักิำรคณะเทคโนโลยกีำรเกษตร ประจ ำปงีบประมำณ 2561 
(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2018) 

 
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน   ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน   
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 

ม 
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ปรัชญำ (Philosophy) 
 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสรมิภูมปิัญญาไทย ใส่ใจภูมิปญัญาสากล 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพฒันาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 
ค่ำนิยม (Values) 
 พัฒนาตน พัฒนางาน พฒันาประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพฒันาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพฒันาท้องถ่ิน 
2. การวิจัยมุง่เน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยการบรูณาการภูมปิัญญาไทยและภูมปิัญญาสากล 
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรูท้างด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารเิพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกบัการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยกีารเกษตรสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพือ่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
4. บัณฑิตและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รกัษาวัฒนะรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน 

 
ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (Strategic Issues)  

1. การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ สร้างเครอืข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐเพื่อพฒันา
ท้องถ่ินในการพัฒนาทอ้งถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนทอ้งถ่ิน 
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
4. การสง่เสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนรุักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรม่รดกทาง

วัฒนธรรม พฒันาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตรค์ณะเทคโนโลยกีำรเกษตร 
กับ ยทุธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

และ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศกึษำธกิำร 
 

กรอบแผนอดุมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
รำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย 
รำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

ยุทธศำสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

1. การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

    

2. โครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ขปัญหาของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองต่อการ
แก้ขปัญหาของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
สร้างเครือข่ายความรว่มมือตามรูปแบบ
แประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง 

3. การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา 

 นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลยั
ขนาดกลาง 

  

นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

4. การพัฒนานักศึกษา 
5. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 1 เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 

   

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด 

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถมีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
สร้างเครือข่ายความรว่มมือตามรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพ่ือ
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กรอบแผนอดุมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
รำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย 
รำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

ยุทธศำสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

แประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง 

พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์ 

   

6. การสร้างความมั่นคงทางการเงินใน
ระบบอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

   

7. นโยบายการสนับสนุนและการ
ประเมินผล 

    

8. อุดมศึกษาดิจิทัล     
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ควำมเชื่อมโยงของนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และยุทธศำสตรค์ณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

นโยบายข้อ 3 

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นท่ี

ยอมรับ 

นโยบายข้อ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  

นโยบายข้อ 2 

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึดษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายข้อ1 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ 

นโยบายข้อ 5 

พัฒนาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลับยเพ่ือสร้าง

ธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ 1 

การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา

ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 3 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเน่ืองมาจกาพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ 4 

การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้าง
จิตส านึกด้านวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 5 

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 1 

การผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรโดย
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 

การวิจัยและนวัตกรรม
ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 3 

การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร
และเผยแพร่โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ 4 

การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์
สร้างจิตส านึกด้าน

วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 5 

 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมี

ธรรมาภิบาล 

 

นโยบายสภา 

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์

คณะ 
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ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยี 

การจัดการเกษตร 

แผนท่ียุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยกีารจัดการเกษตรโดย

กระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวตักรรม
ด้านเทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา

ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรผและ
เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจกาก

พระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สรา้งจิตส านึกด้าน

วัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่
สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและน าไปใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

หน
่วย
งา
น

ภา
ยใ
น 

ระ
ดับ

คณ
ะ 

กา
รพั

ฒ
นา

อง
ค์ก

ร 
ปร

ะสิ
ทธ

ิภา
พ 

คุณ
ภา
พ 

ปร
ะสิ
ทธ

ิผล
 

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิน่ 

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม 

ความต้องการของผู้เรียน 

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

อ านวยความสะดวก 

ในการรับบริการ 
การพัฒนาความรู้ 

ส่งเสริมความร่วมมอืกับ
องค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมอืกับ
ทุกภาคส่วนท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย การประชาสัมพันธ์ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริ 
 

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการที่เป้นเลศิมีธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบตักิำรประจ ำปงีบประมำณ 2561 
 

หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบตักิำรประจ ำปี 2561 
ยุทธศำสตร์ การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ินในการพัฒนาทอ้งถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ินในการพัฒนาทอ้งถ่ินโดยยึดหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถ่ิน 

การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

การสง่เสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึก
ทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม พฒันาระบบการบริการ
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การสง่เสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบรกิารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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เป้ำประสงคแ์ละตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏบิัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยปี 2561 

คณะ มหำวิทยำลยั 
เป้ำประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตเทคโนโลยีกำรเกษตรมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศ 
1. ร้อยละของหลักสูตรทีพ่ัฒนาหรือปรบัปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ร้อยละ 90  ร้อยละ 90 
3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ทีเ่กิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตามเกณฑ์ที่กพอ.ก าหนด 

5 ผลงาน 30 ผลงาน 

4. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างองิหรอืใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ผลงาน 22 ผลงาน 
5. ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงข้ึน 

B2 B2 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑติตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 
7. ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มงีานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
8. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1 เรื่อง 9 เรื่อง 
เป้ำประสงค์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ขปัญหำหรือเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งของท้องถิ่นเพ่ือควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของปะรเทศ  
1. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อป ี 1.2 ล้านบาท 35 ล้านบาท 
2. จ านวนผลงานวิจัยทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยร์ะดับท้องถ่ินหรือแก้ไขปญัหาชุมชน
ท้องถ่ิน 

3 ผลงาน 23 ผลงาน 
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ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยปี 2561 

คณะ มหำวิทยำลยั 
3. จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 12 ผลงาน 181 ผลงาน 
4. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ได้รบัการเผยแพรร่ะดบัชาติ หรืออ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ หรือมผีลกระทบเชิงเศรษฐกจิหรือสงัคม 

25 ผลงาน มากกว่า 240 
ผลงาน 

5. จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครอืข่ายต่อปีงบประมาณ 1 ครั้ง 3 ครั้ง 
6. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยที่ท าวิจัย ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
7. จ านวนรางวัลทีอ่าจารยห์รือบุคลากรหรอืนักศึกษาที่ได้รบัจากงานวิจัยทัง้ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 1 รางวัล 1 รางวัล 
เป้ำประสงค์ท่ี 3 ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยไดเ้พ่ิมขึ้น 
1. จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 1 พื้นที ่ 3 พื้นที่ 
2. ระดับความส าเรจ็ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนทอ้งถ่ินที่เป็นพื้นทีเ่ป้าหมายร่วมที่บรูณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ระดับ 5 

3. จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน 2 ชุมชน 
เป้ำประสงค์ท่ี 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม รักษำวัฒนธรรมและเข้ำใจสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
1. ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน ระดับ 5 ระดับ 5 
เป้ำประสงค์ท่ี 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศและเป็นท่ียอมรับของประชำชน 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
3. ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
4. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยปี 2561 

คณะ มหำวิทยำลยั 
5. สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด 1:5 1:5 
6. สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได ้ 60:40 60:40 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ. มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 
8. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 
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ยุทธศำสตร์และกลยุทธก์ำรด ำเนนิงำน 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐั
เพื่อพฒันาท้องถ่ินในการพฒันาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์  1.1 พัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เพื่พัฒนานักศึกษาให้มึความพร้อมในการ าทงานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1 
1.3 ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทกัษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรปูแบบประชารัฐเพื่อพฒันาคุณภาพบัณฑิต 

 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 2  การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถ่ิน 

กลยุทธ ์ 2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย 
2.2 สร้างผลงานวิจัยทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบโจทยร์ะดับประเทศชาติและท้องถ่ิน เพือ่สนบัสนุนการพฒันาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความมั่งค่ังและยัง่ยืนของทอ้งถ่ิน ประเทศชาติ 

  2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ ์  3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถ่ิน และเสริมพลงัให้ชุมชน

ท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 
 3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ แลละเฉลิม

พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4  การสง่เสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์        4.1 บริหารจัดการงานสง่เสิรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้การอนรุักษ์ ฟื้นฟู สบืสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์        5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุง กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและเป็น     

มหาวิทยาลัยที่รบัผิดชอบต่อสงัคมและได้มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ โครงกำรหลัก โครงกำรย่อยปี 2561 ตำมประเด็นยทุธศำสตรค์ณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

 
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพฒันา
ประเทศ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ินในการพัฒนาทอ้งถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

1.1 พฒันาปรับปรุงหลักสุตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชงิผลติ
ภาพ (Productive learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชงิ
ผลิตภาพต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในคณะ 

ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
- เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (งบสสว.) 
1.2 พฒันาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชงิผลติภาพเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มึความพร้อมในการ
ท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1 

1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้เชงิผลติ
ภาพ 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวชิาที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษาที่มีผลงานเชงิประจักษต์่อ
รายวิชาทีเ่ปดิสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 90 1. โครงการจดัการวัสดุการเรียน
การสอน 
2. โครงการพฒันาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
3. โครงการถา่ยทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก 
4. โครงการเจา้ฟ้าวิชาการ 

1.2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏบิัตงิาน
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
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กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

1.2.1.3 จ านวนผลงานเชงิประจักษ์ทีเ่กิด
จากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาตหิรือตาม
เกณฑ์ที่กพอ.ก าหนด 

5 ผลงาน 5. โครงการน าเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ ASTC 2018 
6. โครงการพฒันาลูกชิ้นเพื่อ
สุขภาพ 
7. โครงการจดัอบรมและอภิปราย
ในหัวข้อ What/Why/How CoOP 
8. โครงการจดัการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพเพื่อค้นหานวัตกรรมทาง
อาหารสู่เวทีระดบัชาต ิ
9. โครงการประกวดจดัสวนถาด  

1.2.1.4 จ านวนผลงานเชงิประจักษข์อง
นักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชย ์

3 ผลงาน 

1.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

1.2.2.1 ร้อยละของหลักสตูรที่จัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 

ร้อยละ 80 1. โครงการเตรียมความพร้อมดา้น
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ 
2. โครงการต้อนรับน้องใหม่หัวใจ
เกษตร 
3. โครงการเตรียมความพร้อมดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1.2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมใน
การท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1 

1.2.3.1 ร้อยละของโครงการที่สง่เสริม
และสนับสนุน พฒันานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+
3+1 ด าเนินการบรรลุส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ 

ร้อยละ 80 1. โครงการเพิ่มทักษะการใช้ MS 
Office 
2. โครงการอบรมการท าโปสเตอร์
ส าหรับงานวิจัย 
3. โครงการเกษตรจติอาสาคืน
กล้วยไม้สู่ป่าใหญ่ สถานที่อุทยาน
ปางสดีา จ.สระแก้ว 
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กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

4. โครงการกิจกรรมอาสาเพื่อ
พัฒนาศาสนสถาน 
5. โครงการตอบแขง่ขันปญัหา
วิชาการ Nestle Quiz Bowl 2018 
6. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 
เกษตรสัมพันธ์ต้านภยัยาเสพติด 
7. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าเกมส์ “คร้ังที ่
14” 
8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
10. โครงการประกวดจัดสวน : 
โครงการจดัสวนเฉลิมพระเกียรติใน
หลวง ร 9 แนวคิด ดนตรีในสวน 

 1.2.4 โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ
ผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 

1.2.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการพฒันา กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏบิัติผา่นการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 20  

1.3 สง่เสริม สนับสนุน พฒันา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษาสากล 

1.3.1.1 ค่าเฉลีย่พงึพอใจของนักศึกษา มากกว่า 4.51 1. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการเขียนงานวิจัย 
 1.3.1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการ

อบรมด้านภาษา 
40 คน 

1.3.1.3 ระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที ่4 

B2 
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กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

เม่ือทดสอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสงูขึ้น 

1.4 สร้างเครือข่ายรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

1.4.1 โครงการสร้างเครือขา่ยใน
รูปแบบประชารฐักับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการจดักิจกรรม
ร่วมกัน 

1 เครือข่าย 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
เกษตรระหว่างสถาบัน 
 

 1.4.2 โครงการสร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในอาเซียน+3+1 

1.4.2.1 จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในอาเซียน+3+1 และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

1 เครือข่าย 1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไตห้วัน 
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เป้ำประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรอืเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพื่อความมั่นคง มัง่ค่ัง ยัง่ยืนของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถ่ิน 
 

กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

2.1 จดัหา สนับสนุนงบประมาณ
ทุนวิจัย 

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ต่อป ี

1.2 ลา้นบาท  

2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์
ระดับประเทศชาตแิละท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารฐั ลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความม่ันคง
และยัง่ยืนของท้องถิ่น 
ประเทศชาต ิ

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2.2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยทีส่ร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

3 ผลงาน  

2.2.1.2 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

12 ผลงาน  

2.2.1.3 จ านวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติหรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชย์หรือมีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

25 ผลงาน  

2.2.2 โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

2.2.2.1 จ านวนคร้ังการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

1 คร้ัง  

2.3 พฒันาองค์กรแหง่การเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา 

2.3.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันา
องค์กรแหง่การเรียนร็โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 4 1. โครงการการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนางาน 
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เป้ำประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมรีายได้เพิ่มข้ึน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 

กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

3.1  สร้างเครือขา่ยชุมชนนัก
ปฏิบตัิจากภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลงัให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

3.2.1  โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยัง่ยืน 

3.2.1.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ ์  

3 พื้นที ่ 1. โครงการถา่ยทอดความรู้สูชุ่มชน 
“การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลติปุย๋
ชีวภาพส าหรับลดต้นทุนการผลติขา้ว
ปลอดสารเคมี” 
2. โครงการสนุกคดิวิทย์ฯอาหาร 
(มัธยมหตัถสารเกษตร ในพระบรม
ราชูปถัมภ)์ 
3. โครงการอบรมจัดสวนถาด (มัธยม
หัตถสารเกษตร ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
4. โครงการตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ผลิตเห็ดเพื่อชุมชน 
5. โครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลติ
ทางการเกษตร : การเตรียมความ
พร้อมของชุมชนสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตร (GAP) 

3.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติเพื่อแลกเลีย่น
เรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ขปญัหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

3.2.1.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการตนเอง 

2 ชุมชน 
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กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

6. โครงการสง่เสริมอาชพีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง : การแปรรูปไตปลา
ทูน่ึงสู่ผลติภัณฑ์อาหาร 

3.2 พฒันาศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิม
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ์

3.2.1  โครงการจดันิทรรศการเฉลิม
พระเกียรต ิ

3.2.1.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการ
ที่บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 

ร้อยละ 80 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช 
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรม
หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
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เป้ำประสงค์ 4 บัณฑิตและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4  การสง่เสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรม่รดกทาง
วัฒนธรรม พฒันาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

4.1 บริหารจัดการงานสง่เสริม
ศาสนาท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ์ฟื้นฟู 
สืบสาน เผนแพร่วฒันธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ระดับ 5 1. โครงการปลูกข้าวแบบเกษตร
ธรรมชาติเพื่อสบืสานวิถีไทย 
2. โครงการกระทงสมุนไพร 
3. โครงการท าบุญวันขึ้นปีใหม ่
4. โครงการบายศรีสูข่วญัน้องใหม ่
5. โครงการพิธีไหวค้รู 
6. โครงการพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร
สู่การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
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เป้ำประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลัย พฒันาขดีสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรบุคลการสูค่วามเป็น
เลิศ 

ระดับ 5 1. โครงการจดัค่าตอบแทนล่วงเวลา
ของบคุลากร 

5.2 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ จดัการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบตัิ การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสงัคม
และได้มาตรฐานสากล 

5.2.1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและเป็นมหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม มีการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยควมโปรง่ใสถูกต้องตาม
ระเบียบ 

5.2.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
คณะ 
2. โครงการจดัหาครุภัณฑ ์
3. โครงการจดัหาน้ ามันเชื้อเพลิง 
4. โครงการจดัหาสาธารณูปโภค 
5. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ ์
6. โครงการศึกษาดูงาน/ไปราชการ 
7. โครงการแสดงมุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการปี 2561 
8. โครงการแสดงความยินดบีัณฑิต 
9. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏบิัติการ 2562 
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กลยุทธ ์ โครงกำรหลกั ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำรย่อย 

5.2.2 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลศิ 

5.2.2.1 ร้อยละของผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลยัภายในตามเกณฑ์ 
สกอ.เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

5.2.3 โครงการสื่อสารองค์การและ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ระดับ 4 1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา 
 

 5.2.4 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

5.2.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการจดัประชุม 

ร้อยละ 100 1. โครงการประชุมกรรมการประจ า
ส่วนราชการ 

 
  



 
 

- 28 - 

 
สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 ตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรปี 2561  

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความรว่มมือตามรปูแบบประชารัฐเพื่อพฒันา
ท้องถ่ินในการพัฒนาทอ้งถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
โครงกำรพัฒนำ ปรับปรงุหลกัสูตร หรือพฒันำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

1.จ านวนหลักสุตรที่
ได้รับการปรับปรุง 

1 หลักสูตร 1.ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

20,000 
(งบสสว.) 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
1. โครงการจัดหาวัสดุ
การเรียนการสอน 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
วัสดุการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 100 1. จัดซ้ือวัสดุการเรียน
การสอน 

คณะ 119,500 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

2. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์
ในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
วัสดุการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 100 1. จัดซ้ือวัสดุการเรียน
การสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ 

คณะ 239,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
3. โครงการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์
ภายนอก 

1. จ านวนรายวิชาที่มี
การเชิญวิทยากรมา
บรรยายหรือศึกษาดู
งานเพื่อก่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ  
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
วิทยากร 

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. 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. โครงการน าเสนอ
ผลงานเชิงประจักษ์ 
ASTC 2018 

1. จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจาก
การเรียนการสอนที่

5 ผลงาน 1. เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ 

คณะ 20,750 พ.ค.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

2. น าเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ในรูปแบบ
ต่างๆเช่น แบบ
บรรยาย แบบ
โปสเตอร์ แสดง
นิทรรศการ 

6. โครงการพัฒนา
ลูกชิ้นเพื่อสุขภาพ 

1. นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ือ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 
3. จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์/ผลิตภัณฑ์
เน้ือที่สามารถน าไป
จัดแสดงด้านวิชาการ 

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

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ในรายวิชาเน้ือ
และผลิตภัณฑ์เน้ือ 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

5,000 ธ.ค.60 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

7. โครงการจัดอบรม
และอภิปรายในหัวข้อ 
What/Why/How 
CoOP 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เลือกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในรูปแบบสหิจศึกษา 

1 .เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 1. จัดอบรม อภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อสหกิจศึกษา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

3,000 ต.ค.-ธ.ค.60 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

8. โครงการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เพื่อค้นหานวัตกรรม

1. จ านวนนวัตกรรม
อาหาร/ผลงานเชิง
ประจักษ์ 

1. 5 ผลงาน 
2. ร้อยละ 50 

1. ผลิตและสร้างสรรค์
นวัตกรรมอาหารใน
รายวิชาต่างๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

12,000 ธ.ค.60 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
อาหารสู่เวที
ระดับชาติ 

2. ร้อยละของ
รายวิชาที่น าผลงาน
เชิงประจักษ์เข้าร่วม
โครงการ 

2. คัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมอาหารเพื่อ
เข้าประกวดในงาน
แข่งจันทักษะวิชาชีพ
เกษตร 

9. โครงการประกวด
จัดสวนถาด 

1. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์การจัดสวน
ถาด 

1. อย่างน้อย 3.51 
คะแนน 
2. อย่างน้อย 1 ผลงาน 

1. นักศึกษาประกวด
การจัดสวนถาดตาม
แนวความคิด/รูปแบบ 

หลักสูตรภูมิทัศน์ 15,000 พ.ค. 61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน 
1. โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

1. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ  

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. ศึกษาดูงานสถานที่
ที่มีการออกแบบโดย
ใช้หลักภูมิทัศน์ 

หลักสูตรภูมิทัศน์ 5,000 ส.ค. 61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

2. โครงการต้อนรับ
น้องใหม่หัวใจเกษตร 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ  

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. อบรมท ากิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเรียน 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

5,000 ส.ค. 61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

3. โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ  

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้
นักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

5,000 ส.ค. 61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพรอ้มในกำรท ำงำนสู่ประชำคมอำเซียน+3+1 
1. โครงการเพิ่มทักษะ
การใช้โปรแกรม 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 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

3,850 มี.ค.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

2. โครงการอบรมการ
ท าโปสเตอร์ส าหรับ
งานวิจัย 

1. โปสเตอร์งานวิจัย  5 เรือง 1. อบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MS Powerpoint 
และ Photoshop 
เพื่อท าโปสเตอร์
ส าหรับการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

3,850 เม.ย.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

3. โครงการเกษตรจิต
อาสาคืนกล้วยไม้สู่ป่า
ใหญ่ สถานที่อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา จ.
สระแก้ว 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. สายพันธ์ุของ
กล้วยไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ 
3. การตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
อนุรักษ์พันธ์ุพืช 

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

1. อนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ุกล้วยไม้เพื่อ
เตรียมพร้อมคืนสู่ป่า 
2. คืนกล้วยไม้สู่ป่า
อุทยานแห่งชาติ 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

28,270 ก.ค.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

4. โครงการจิตอาสา
พัฒนาศาสนสถาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. มากกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 

1. พัฒนาวัดใน
รูปแบบต่างๆเช่น การ

หลักสูตรภูมิทัศน์ 5,000 ก.พ. 61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. มากกว่า 3.51 
คะแนน 

จัดสวนตกแต่งสถานที่ 
การปรับภูมิทัศน์  

5. โครงการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการ 
FoSTAT Nestle 
Quiz Bowl 2018 

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 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

11,500 มิ.ย.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

6. โครงการแข่งขัน
กีฬาภายในคณะ 
“เกษตรสัมพันธ์ต้าน
ภายยาเสพติด” 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. แข่งขันกีฬาภายใน
คณะของนักศึกษาทั้ง 
4 ชั้นปี 

คณะ 19,600 ธ.ค.60 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

7. โครงการกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย 
“เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 
14 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1.แข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย/ระหว่าง
คณะ 
2.ประกวดกองเชียร์ 

คณะ 28,870 มี.ค.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

8. โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

1. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมในการ

คณะ 11,500 พ.ค.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

ท างานเช่น การสมัคร
งาน การสัมภาษณ์งาน 
แหล่งงาน ลักษณะ
งาน 

9. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1.ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ชั้นปีที่ 1 
2. แนะน าระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3. แนะน าเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะ 11,900 ส.ค.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

10. โครงการประกวด
จัดสวน โครงการจัด
สวนเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวง ร 9 แนวคิด 
ดนตรีในสวน 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

1. เข้าร่วมประกวด
การจัดสวนในแนวคิด
ดนตรีในสวน 

หลักสูตรภูมิทัศน์ 20,770 ธ.ค.60 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำสำกล 
1. โครงการอบรม
ทักษะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการ
เขียนงานวิจัย 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 
 

1. อบรมเก่ียวกับ
หลักการเขียนงานวิจัย
และการใช้ภาษาเขียน
ในงานทาง
วิทยาศาสตร์ 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

 

15,800 ม.ค.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐกับหน่วยงำนภำยในประเทศ 
1. โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการเกษตร
ระหว่างสถาบัน 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางด้าน
เกษตรศาสตร์ 
2. เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆเช่น แข่งกีฬา 

คณะ 97,720 ก.พ.61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนในอำเซียน+3+1 
1. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยใน
ไต้หวัน 

1. บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในด้าน
วิชาการ/บริการ
วิชาการ/ฝึกงาน
ระดับมหาวิทยาลัย 
2. จ านวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

1. 1 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
2. อย่างน้อย 3 คน 

1. ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้าน
วิชาการ/บริการ
วิชาการ/ฝึกงาน 
2. ส่งนักศึกษาไป
ฝึกงานทางด้าน
การเกษตร 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

100,000 ก.ย. 61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

 รวม 818,880   
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สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 ตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรปี 2561 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถ่ิน 

โครงกำรย่อย ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 

โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ 
1.โครงการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

1. แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพและงานวิจัย 

1. 2 แนวปฏิบัติ 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพและงานวิจัยโดย
การค้นหาความรู้ในตัวบุคคล 
2. สรุปแนวปฏิบัติที่ดี 

คณะ 10,000 ก.ค.61 แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น 

 รวม 10,000   

 
 

  



 
 

- 37 - 

 
สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 ตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรปี 2561  

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงย่ังยืน 
1. โครงการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน การ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพส าหรับลด
ต้นทุนการผลิตข้าวปลอด
สารเคมี 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนดินเพิ่มขึ้น 
4. การน าไส้เดือนดินไป
ใช้ประโยชน์ในการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ 

1. 30 คน 
2. ไม่ต่ ากว่า 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 

2. โครงการสนุกคิดวิทย์
อาหาร (มัธยมหัตถสาร
เกษตร)  

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

1. 20 คน 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 
3. มากกว่าร้อยละ 
70 

1. อบรมเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องต้นที่เป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

5,000 พ.ย.60 แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
4. ร้อยละของการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

2. ฝึกปฏิบัติการกลุ่ม
แบ่งตามหัวข้อ/
ประเด็น/นวัตกรรม
อาหารที่น่าสนใจ 

3. โครงการอบรมการจัด
สวนถาด (มัธยมหัตถสาร
เกษตร) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการจัดสวน
ถาดเพิ่มขึ้น 
4. การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

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

1. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการพันธ์ุพืช
และการดูแลพืชต่างๆ
ที่เหมาะส าหรับการจัด
สวนถาด 
2. ฝึกปฏิบัติการจัด
สวนถาด 

หลักสูตรภูมิ
ทัศน์ 

5,000 พ.ย.60 แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

4.โครงการตามแนว
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง: การผลิตเห็ด
ชุมชน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการผลิตเห็ด 
4. การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

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

1. เพาะขยายพันธ์ุ
หญ้าแฝก 
2. เผยแพร่ความรู้
เรื่องการผลิตเห็ด 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

5,000 ธ.ค.60 แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

5. โครงการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลติทาง
การเกษตร : การเตรียม

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 
1. จ านวน 30 คน 

1. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับ GAP 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

21,000 พ.ย. 60 แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
ความพร้อมของชุมชนสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร 
(GAP) 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ  
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการประ
ขุกต์ความรู้น ามาใช้ใน
การปลูกข้าวที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐาน GAP 

2. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
3 .ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินสภาพการณ์
ปัจจุบันของพื้นที่ 

6. โครงการสง่เสริม
อาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง : 
การแปรรูปไตปลาทูน่ึง
สู่ผลิตภัณฑ์อาหาร 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ  
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
สูตรและส่วนผสมไตปลา
ทู  

 
1. จ านวน 30 คน 
2. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
3. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
 
1. อย่างน้อย 1 สูตร 

1. อบรมถ่ายทอด
ความรู้ 
2. แปรรูปไตปลาทูน่ึง
สู่ผลิตภัณฑ์อาหาร 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

26,200 ต.ค. 60 แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

โครงกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรตื 
1. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2 .ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1.จั ดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

คณะ 4,000 ธ.ค.60 แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
2. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระราช
ปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชม
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 

3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวราง
กูร 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชม
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 

4. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชม
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 ตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรปี 2561  
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การสง่เสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พฒันาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2560 
โครงกำรบรหิำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม 
1. โครงการปลูกข้าวแบบ
เกษตรธรรมชาติเพื่อสืบ
สานวิถีไทย 

1. ร้อยละของนักศึกษา 
บุคลากรที่พัฒนา
ศักยภาพด้านความรู้และ
ความเข้าใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. จ านวนรายวิชาที่
บูรณาการกับโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2. 1 รายวิชา 
3. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับ
เกษตรธรมชาติ 
2. ปฏิบัติการเพาะ
กล้า/ปักด า/ปลูกข้าว/
ท านาแบบเกษตร
ธรรมชาติ 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

4,520 ก.พ.61 แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

2. โครงการกระทง
สมุนไพร 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
มีส่วนร่วมในการปลูก
สมุนไพรและประดิษฐ์
กระทง 
2. จ านวนรายวิชาที่
บูรณาการกับโครงการ 

1. ร้อยละ 100 
2. 1 รายวิชา 
3. ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
4. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

1. ปลูกสมุนไพร 
2. ประดิษฐ์กระทง
เพื่อส่งเข้าประกวด 

หลักสุตร
เกษตรศาสตร์ 

4,000 พ.ย.60 แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2560 
3. ผลการประเมินทักษะ 
5 ด้านและความคิด
สร้างสรรค์การท า
กิจกรรม 
4. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. โครงการท าบุญวันขึ้น
ปีใหม่ 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย  
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. ถวายภัตตาหารเช้า
พระสงฆ์ และร่วมกัน
ท าบุญตักบาตร 

คณะ 18,000 ธ.ค.60 แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

4. โครงการบายศรีสู่ขวัญ
น้องใหม่ 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. บายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

คณะ 4,000 ส.ค.61 แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

5. โครงการพิธีไหว้ครู 1. จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. จัดท าพานไหว้ครู 
2. ร่วมกิจกรรมไหว้ครู 

คณะ 4,000 ส.ค.61 แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

6. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่การ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ  

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารที่เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมไทย 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์

5,400 พ.ย.60 แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2560 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

 รวม 39,200   
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สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 ตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรปี 2561 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลศิมีธรรมาภิบาล 
   

โครงกำรย่อย ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 
1. โครงการจัด
ค่าตอบแทนล่วงเวลาของ
บุคลากร 

1. ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายเพื่อตอบ
แทนการท างาน
ล่วงเวลาของ
บุคลากร 

มากกว่าร้อยละ 90 1. การจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลาของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

คณะ 175,700 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวทิยำลัยทีร่ับผิดชอบต่อสังคม มีกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปด้วยควมโปร่งใสถกูต้องตำมระเบียบ 
1. โครงการสนับสนุนการ
บริหารส านักงานคณะ 

1. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ส านักงานคณะ 

มากกว่าร้อยละ 80 1. การสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
2. บริการนักศึกษา
และบุคลากรคณะ 

คณะ 482,100 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 1. จ านวนครุภัณฑ์ที่
ได้รับการจัดหาเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน 

1 ชุดปฏิบัติการ 1. จัดซ้ือครุภัณฑ์ คณะ 1,900,000 มี.ค.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
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โครงกำรย่อย ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
3 .โครงการจัดหาน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

1. จ านวน
ผู้รับบริการ
ยานพาหนะของ
คณะ 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
เพื่อใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการ
เรียนการสอน 

คณะ 110,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

4. โครงการจัดบริการ
สาธารณูปโภค 

1. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับบริการ
สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหา
สาธารณูปโภคเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะ 

คณะ 30,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

5. โครงการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

1. จ านวนครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการและ
ส านักงานที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

10 รายการ 1. ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

คณะ 280,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

6. โครงการศึกษาดูงาน/
ไปราชการ 

1. จ านวนอาจารย์ที่
พานักศึกษาไปดูงาน
ในรายวิชาต่างๆ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1.ศึกษาดูงานโรงงาน/
หน่วยงานเอกชน/
รัฐบาล 

คณะ 50,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

7. โครงการแสดงมุทิตา
จิตเกษียณอายุราชการปี 
2561 

1. จ านวนอาจารย์
และบุคลากร
เกษียณอายุราชการ

1. 2 ท่าน 1. จัดกิจกรรมแสดง
มุทิตาจิตแก่ผู้ที่
เกษียณอายุราชการ 

คณะ 30,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
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โครงกำรย่อย ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
ที่ได้รับการแสดง
มุทิตาจิต 

8. โครงการแสดงความ
ยินดีบัณฑิต 

1. ร้อยละของ
บัณฑิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. จัดซุ้มแสดงความ
ยินดีบัณฑิต 
2. มอบของที่ระลึกแก่
บัณฑิตใหม่ 

คณะ 3,000 ส.ค.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

9. โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการปี 
2562 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
2562 
3. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย (35 คน) 
2. 1 แผน 
3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

1. ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ 
2. จัดท าร่าง
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2562 

คณะ 
 

5,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ 
1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. ร้อยละของหลัก
สุตรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 100 1. จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง 
2. รับการตรวจ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะ 
หลักสูตร 

74,900 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

        
โครงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรสือ่สำรกำรตลำดแบบบรูณำกำร 
1. โครงการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา 

1. จ านวน
สถานศึกษาที่ออก

1. ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 1. ออกประชาสัมพันธ์
และรับสมัครนักศึกษา 

คณะ 20,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
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โครงกำรย่อย ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี 

2561 
ประชาสัมพันธ์แนะ
แนว 

โครงกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรโดยมีส่วนรว่มของทกุภำคสว่น 
1. โครงการประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วน
ราชาการ 

1. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งของ
การประชุม 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 
2. อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. ประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการ  

คณะ 12,000 ต.ค.60-ก.ย.61 แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

 รวม 3,182,700   

 รวมทั้งสิ้น 4,139,700   
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนที่กลยุทธ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

แผนปฏิบตัิการประจ าป ี(ร่าง 1) 
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวชิาการ  

ศิลปวฒันธรรม และอ่ืนๆ) 
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ภำคผนวก ข 
 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา 

แผนปฏิบตัิการประจ าป ี(ร่าง 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัต ิ

แผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำป ี
รูปท่ี 1 กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่ 
         แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

S1 บัณฑิตได้รับการยอมรับว่ามีความขยันขันแข็ง อดทน สู้
งาน 
 

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวชิาการและด้าน
ภาษาต่างประเทศในระดับปานกลางและน้อยตามทัศนคติ
ของบคุคลภายนอก 

 W2. บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่ตรงตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 

 W3. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปจัจุบันมีจ านวนน้อยและมี
พื้นฐานความรู้ค่อนขา้งน้อย 

กระบวนการภายใน 

S1. มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัเช่น 
หลักสูตรก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษ ฝึกปฏบิัติการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การเชญิวิทยากรพิเศษ 
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ  

W1. ขาดปจัจัยทีเ่อ้ือต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
งานวิจัยเช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการเฉพาะ
ศาสตร์ 

S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล W2 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทัง้ระดับชาติและนานาชาติมีน้อย รวมถงึ
ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศษิย์เก่า 

 W3. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของคณะท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบตัิงาน 
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 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

บุคลากรและความรู้ 

S1. อาจารย์มีคุณวฒุิ ต าแหน่งทางวชิาการ และความรู้
ความสามารถดา้นการวิชาการและการวิจัยเป็นอย่างด ี
 

W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพฒันางาน
อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอในการมุ่งสู่ความเป็นเลศิดา้น
วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามล าดับ 

 W2. การพัฒนาหลักสตูรใหม่ท าได้ยากเน่ืองจากจ านวน
อาจารย์ประจ าไม่เพยีงพอในการเป็นกรรมการประจ า
หลักสูตร และไม่มีการตัง้อัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป 

การเงิน 

 W1. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานและทรัพยากร
จากมหาวิทยาลยัมีแนวโน้มลดลอย่างต่อเน่ืองและไม่เพียง
พอที่จะพัฒนางานใหม ่

 W2. คณะยังไม่สามารถหารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในคณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพยีงพอ 

 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 
 โอกำส  

(Opportunities) 
ภัยคุกคำม 
(Threats) 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

O1.  คู่แขง่ทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กิดการพฒันา 
O2.  สถานที่ตัง้เหมาะสม แวดล้อมด้วยแหลง่ เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 
O3.  นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ

เกษตร 

T1.  สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันเฉพาะทางของภาคเอกชนมี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสตูรที่เหมือนหรือคล้ายคลงึกัน 
T2.  เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ 
 

กระบวนการภายใน 

O1.  มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานราชการ 
O2.  เป็นแหลง่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน 
 

T1. การก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลเช่น 
เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0  
T2.  การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

บุคลากรและความรู้ 
 O1.  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรให้สงูขึ้นในระดับนานาชาติจากการเปดิประชาคม
อาเซียน  

 

การเงิน 
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ

รัฐบาล 
 

 


