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คำนำ
วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และ 14 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทา
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยนา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน ขณะนี้คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 แล้ว นอกจากนี้มาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา กาหนดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
4 ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้กาหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระ บุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่ นที่
จะต้องใช้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้

ด้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2563

ม

(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2020)
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู
ปรัชญำ (Philosophy)
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล
อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ค่ำนิยม (Values)
AGRI = A: Activeness ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
G: Green สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
R: Relationship มีเครือข่าย ความสัมพันธ์
I: Innovation มีนวัตกรรม
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปญ
ั ญาสากล
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอาหารให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ และเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
4. พัฒนาการบริการวิชาการ ประสานความร่วมมือ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์แก่ชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเสริมนวัตกรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของคณะ
6. ส่งเสริม และสนับสนุนงานกิจการนักศึกษาด้านประชาธิปไตย การดาเนินชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล และการนาความรู้ความสามารถด้านการเกษตร
ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น
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เป้ำประสงค์ (Goals)
1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิตและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกทีด่ ีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนะรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม
5. คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (Strategic Issues)
1. การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูต้ ่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
กับ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
และ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
1. การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
2. โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์

ยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

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

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

3. การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา

4. การพัฒนานักศึกษา
5. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดกลาง
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
-8-

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

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถมีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึดษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
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แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น

ควำมเชื่อมโยงของนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
นโยบายข้อ1

นโยบายข้อ 2

นโยบายข้อ 3

นโยบายข้อ 4

นโยบายข้อ 5

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึดษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่
ยอมรับ

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง

พัฒนาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลับยเพื่อสร้าง
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5

การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจกาพระราชดาริ

การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้าง
จิตสานึกด้านวัฒนธรรม

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5

การผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรโดย
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ

การวิจัยและนวัตกรรม
ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
และเผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์
สร้างจิตสานึกด้าน
วัฒนธรรม

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมี
ธรรมาภิบาล
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นโยบายสภา

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
คณะ

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีการจัดการเกษตรโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์

หน่วยงาน
ภายใน

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพ

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรผและ
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจกาก
พระราชดาริ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกด้าน
วัฒนธรรม

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนาไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่
สามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริ

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

การให้ข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาความรู้

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย

การประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ

พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

อานวยความสะดวก

ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ความต้องการของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป้นเลิศมีธรรมาภิบาล

สร้างแรงจูงใจในการ

ในการรับบริการ

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563
หัวข้อ
ยุทธศำสตร์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา เรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก

พอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึก
ทางวัฒนธรรมและการเรียนรูต้ ่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการ
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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เป้ำประสงค์และตัวชี้วดั ควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563

เป้ำหมำยปี 2563

ตัวชี้วัด

คณะ
มหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเทคโนโลยีกำรเกษตรมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศ
1. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
4 หลักสูตร
15 หลักสูตร
2. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

2 หลักสูตร

2 หลักสูตร

3. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ที่ กพอ.
กาหนด
4. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5. จานวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กาหนด
6. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจานวนอาจารย์
ทั้งหมด
7. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
8. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับที่มี ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
9. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

4 ผลงาน

45 ผลงาน

4 ผลงาน
20 ผลงาน
40 ร้อยละ

26 ผลงาน
300 ผลงาน
40 ร้อยละ

80 ร้อยละ

80 ร้อยละ

40 ร้อยละ

40 ร้อยละ

1 เรื่อง

9 เรื่อง
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เป้ำหมำยปี 2563

ตัวชี้วัด
10. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป
11. จานวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
12. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

คณะ
ร้อยละ 85

มหำวิทยำลัย
ร้อยละ 85

2 ราย
ร้อยละ 80

20 ราย
ร้อยละ 80

13. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มากกว่า 4.51
มากกว่า 4.51
เป้ำประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของปะรเทศ
1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
และโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ หรือ ปัญหาระดับประเทศ
2. จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจาก ความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
1 โครงการ
10 โครงการ
3. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
15 ผลงาน
350 ผลงาน
4. จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงาน
5 บทความ
70 บทความ
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
5. จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
3 ชิ้นงาน
30 ชิ้นงาน
เป็นต้น
6. จานวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย

1 ผลงาน

15 ผลงาน

2 รางวัล

15 รางวัล

สามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการศึกษา
7. จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
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เป้ำหมำยปี 2563

ตัวชี้วัด

คณะ
มหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์ที่ 3 ประชำชนสำมำรถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึ้น
1. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
จังหวัดจังหวัด
จังหวัดปทุมธานี
11 หมู่บ้าน จังหวัด
สระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
1 หมู่บ้าน
20 หมู่บ้าน
เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษำวัฒนธรรมและเข้ำใจสังคมพหุ
วัฒนธรรม
1. จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
2 ผลงาน
15 ผลงาน
นานาชาติ
เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศและเป็นทีย่ อมรับของประชำชน
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 35
ร้อยละ 35
2. ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ร้อยละ 10
ร้อยละ 15
เอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ การประเมิน
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.
ร้อยละ 25
ร้อยละ 5
อยู่ในระดับดีมาก
6. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR
ร้อยละ 25
ร้อยละ 20
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ตัวชี้วัด

คณะ
มากกว่า 4.51
มากกว่า 4.50

7. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ บุคลากรต่อองค์กร
8. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ
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มหำวิทยำลัย
มากกว่า 4.51
มากกว่า 4.50

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เพื่พัฒนานักศึกษาให้มึความพร้อมในการาทงานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชมุ ชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แลละเฉลิม
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสิรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุง กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล
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กลยุทธ์ โครงกำรหลัก โครงกำรย่อยปี 2563 ตำมประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำรหลัก

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสุตร
1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต หลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ภาพ (Productive learning)
(Productive learning)

1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการ
ให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive
ภาพ (Productive Learning)
learning)

เป้ำหมำย

1. จานวนหลักสูตรระยะสั้นและ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรระยะ
สั้นจานวน 4
หลักสูตร
2. หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 2
หลักสูตร
1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ร้อยละ 95
ปีการศึกษาที่มผี ลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
1.2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาทีป่ ฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้
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ร้อยละ 10

โครงกำรย่อย
1. พัฒนาหลักสูตรที่มกี ารเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ

1. โครงการจัดการวัสดุการเรียน
การสอน
2. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

1.2.1.3 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิด
จากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ที่กพอ.กาหนด
1.2.1.4 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.2.1.5 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

25 ผลงาน

3. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก
4. โครงการเจ้าฟ้าวิชาการ
5. โครงการนาเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ ASTC 2020
6.โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพเพื่อค้นหานวัตกรรมทาง
อาหารสู่เวทีระดับชาติ
7. โครงการเตรียมความพร้อม
ฝึกสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารสู่สถาน
ประกอบการ
8.โครงการทดสอบสมรรถนะทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
9. เตรียมความพร้อมแลกเข้าและ
ระหว่างภาคเรียน
10. การพัฒนานวัตกรรมทาง
การเกษตร
11. โครงการนักวิจัยมือใหม่

โครงกำรหลัก
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4 ผลงาน

6 ผลงาน

กลยุทธ์

โครงกำรหลัก

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นต่อการดาเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 80

1. โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะ "เกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด"
2. การแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่
16
3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
5. โครงการจัดอบรมความรู้เชิง
ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
6. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ FoSTAT Nestle Quiz
bowl 2020
7. เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้
งานสารสนเทศ
8. โครงการอบรมการทา Poster
เพื่องานวิจัย
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
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กลยุทธ์

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการทางานร่วมกับชุมชน

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
1.2.1.6 จานวน Startup ที่เกิดจากการ
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรมอาหารมอญ

1 ราย

1. การประกวดผู้ประกอบการรุน่
ใหม่

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจของนักศึกษา

มากกว่า 3.51

1.3.1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา
1.3.1.3 ระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เมื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
1.4.1.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

40 คน

1. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ (โครงการของศูนย์
ภาษา)

โครงกำรหลัก

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup)
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษาสากล

1.4 สร้างเครือข่ายรูปแบบประชา 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายใน
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
รูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ
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B2

1 เครือข่าย

1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
เกษตรระหว่างสถาบัน

เป้ำประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์

โครงกำรหลัก

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความมั่นคง
และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย
2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.1.1.1 จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ต่อปี
2.2.1.1 จานวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
2.2.1.2 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2.1.3 จานวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติหรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม

1.2 ล้านบาท
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3 ผลงาน

21 ผลงาน

25 ผลงาน

โครงกำรย่อย

1. โครงการนาเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ ASTC 2020
2. โครงการประกวดจัดสวน
3. สร้างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มี
การ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์

โครงกำรหลัก

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมี
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม จนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5

2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย

2.2.3.1 จานวนครั้งการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ

1 ครั้ง
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โครงกำรย่อย

เป้ำประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก

3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปฏิบัติจากภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่
ชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้
ได้อย่างยั่งยืน
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้
อย่างยัง่ ยืน

ตัวชี้วัด

โครงกำรหลัก

เป้ำหมำย

3.1.1.1 จานวนหมู่บ้านในจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วทีม่ ี

1 หมู่บ้าน

ฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชน

จังหวัดสระแก้ว

สาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

1 หมู่บ้าน

3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่ บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

ระดับ 5

- 25 -

โครงกำรย่อย
1. การบริการวิชาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

3.1.1.3 จานวนผลงานบริการวิชาการที่
สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ชุมชนและสังคมได้โดยสามารถนา
ผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
3.2.1.1 ร้อยละของการดาเนินโครงการ
ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ผลงาน

โครงกำรหลัก

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการ
3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม
ตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญา พระเกียรติ
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิม
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
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ร้อยละ 80

โครงกำรย่อย

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรม
หลวงเพชรบุรรี าชสิรินธร
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินนี าถในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เป้ำประสงค์ 4 บัณฑิตและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนาทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทัง้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน เผนแพร่วัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

4.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับ 5

4.1.1.2 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1 ผลงาน

1. โครงการทาบุญวันขึ้นปีใหม่
2. โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
3. โครงการพิธีไหว้ครู
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมลอย
กระทง
5. เสริมสร้างผลงานอนุรกั ษ์
ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. การแห่เทียนพรรษาและ
เสริมสร้างจิตสานึกพัฒนาพุทธ
ศาสนสถาน
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ : เรื่อง
การสืบสานภูมิปัญญาอาหารไทย

โครงกำรหลัก
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เป้ำประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้าทางานใน
มหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ทันต่อความเปลีย่ นแปลง
5.2 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
จัดการทรัพยากรบุคลการสู่ความเป็น
เลิศ

ระดับ 5

1. โครงการจัดค่าตอบแทนล่วงเวลา
ของบุคลากร

5.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.3.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่กาหนด
5.3.3.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการสื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
5.3.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการจัดประชุม

ระดับ 5

1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ
90
ระดับ 4

1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
คณะ
1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา

ร้อยละ 100

1. โครงการประชุมกรรมการประจา
ส่วนราชการ

โครงกำรหลัก
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ

5.2.1 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
5.3 พัฒนาประสิทธิผลการบริหาร 5.3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการ
สานักงาน
บริหารสานักงาน
5.3.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC)
5.3.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
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กลยุทธ์
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอานวยความสะดวก
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential University

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำรย่อย

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตอ่ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สิ่งอานวยความสะดวกและบริการขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย

>4.51

1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
คณะ
2. โครงการจัดหาสาธารณูปโภค
3. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์
4. โครงการศึกษาดูงาน/ไปราชการ
5. โครงการแสดงความยินดีบณ
ั ฑิต
6. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติการ 2564

โครงกำรหลัก
5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ
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สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรปี 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเชิงผลิตภำพ (Productive Learning)
1. โครงการพัฒนา
1. จานวนหลักสูตร 1. หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรที่มีการ
ระยะสั้น
จานวน 4 หลักสูตร
เรียนรู้เชิง
2. จานวนหลักสูตร 2. หลักสูตรระดับ
ผลิตภาพแบบสห
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร
วิทยาการเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)
1. โครงการจัดหาวัสดุ 1. ร้อยละของ
ร้อยละ 100
การเรียนการสอน
อาจารย์ที่ได้รับการ

1.พัฒนาหลักสูตร

คณะ

50,000

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

1. จัดซื้อวัสดุการเรียน

คณะ

137,160

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการผลิต

การสอน

บัณฑิต

จัดสรรงบประมาณ
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

วัสดุการเรียนการ
สอน
2. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์
ในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

1. ร้อยละของ

3. โครงการถ่ายทอด

1. จานวนรายวิชาที่มี
การเชิญวิทยากรมา
บรรยายหรือศึกษาดู
งานเพื่อก่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
วิทยากร
1. หลักสูตรที่เข้าร่วม
การจัดแสดง
นิทรรศการวิชาการ

ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์
ภายนอก

4. โครงการเจ้าฟ้า
วิชาการ

ร้อยละ 100

1. จัดซื้อวัสดุการเรียน

อาจารย์ที่ได้รับการ

การสอนด้าน

จัดสรรงบประมาณ

วิทยาศาสตร์

คณะ

72,600

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

วัสดุการเรียนการ
สอน
1. ไม่น้อยกว่า 10

1. เชิญวิทยากรมา

รายวิชา

บรรยายให้ความรู้/

2. ไม่น้อยกว่า 3.51

อบรมในรายวิชา/

คะแนน

โครงการต่างๆ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย

1. จัดนิทรรศการ
วิชาการของหลักสูตร
ต่างๆ
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คณะ

20,000

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

คณะ
หลักสูตร

4,500

ก.พ.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

5. โครงการนาเสนอ

2. ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการแสดง
ชิ้นงานการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพต่อรายวิชา
ทั้งหมด
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
1. จานวนผลงานเชิง

ผลงานเชิงประจักษ์

ประจักษ์ที่เกิดจาก

ASTC 2020

การเรียนการสอนที่

ค่ำเป้ำหมำย
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
30
3. อย่างน้อย 4.51

รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

2. จัดแสดงชิ้นงานที่
ได้จากการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

คะแนน

5 ผลงาน

ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

6. โครงการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เพื่อค้นหานวัตกรรม

กิจกรรม

หน่วยงำน

1. นักศึกษา
1. ร้อยละ 100
กลุ่มเป้าหมายได้มี
2. 3.51 คะแนน
ส่วนร่วมในการ
3. อย่างน้อย 1 ผลงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ

1. เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ
2. นาเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ในรูปแบบ
ต่างๆเช่น แบบ
บรรยาย แบบ
โปสเตอร์ แสดง
นิทรรศการ
1. ผลิตนวัตกรรมทาง
อาหาร
2. ร่วมแสดงและ
ประกวดนวัตกรรม
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คณะ

20,500

พ.ค.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

4,000

ก.พ.-มิ.ย.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

ทางอาหารสู่เวที
ระดับชาติ

2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
3. จานวนผลงานเชิง
ประจักษ์/ผลิตภัณฑ์
เนื้อที่สามารถนาไป
จัดแสดงด้านวิชาการ
7. โครงการศึกษาดู
1. ระดับความพึง
1 .ร้อยละ 80
งานและเตรียมความ พอใจของนักศึกษาที่
พร้อมฝึกสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และ 2. ร้อยละของ
เทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาที่เข้าร่วม
สู่สถานประกอบการ โครงการ

8. โครงการทดสอบ 1. ระดับความพึง
สมรรถนะทักษะด้าน พอใจของนักศึกษาที่
วิทยาศาสตร์และ
เข้าร่วมกิจกรรม
เทคโนโลยีการอาหาร

1 .ร้อยละ 80

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

ทางอาหารเพื่อ
คัดเลือกผลงานดีเด่น
ไปเผยแพร่สู่เวที
ระดับชาติ

1. การจัดการเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
การสอนกลุ่มฝึก
และเทคโนโลยีการ
ประสบการณ์วิชาชีพ
อาหาร
ในรูปแบบของสหกิจ
ศึกษาสาขา และของ
สถานประกอบการ
2. หาความรู้และ
ประสบการณ์จาก
สถานประกอบการ
ด้านสหกิจศึกษา
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
การเรียนรู้ของ
และเทคโนโลยีการ
นักศึกษา
อาหาร
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9,700

ส.ค.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

1,000

ก.ค.-ส.ค.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

9. เตรียมความพร้อม
แลกเข้าและระหว่าง
ภาคเรียน

10. การพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การเกษตร

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
1. คะแนนความพึง
พอใจขอนักศึกษา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 3. อัตรา
การคงอยู่ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ขึ้นปีที่ 2
1. จานวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
หรือตามเกณฑ์
ก.พ.อ กาหนด

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

1. ร้อยละ 80
2. 3.51 คะแนน

เตรียมนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
เรียนทั้งด้านวิชาการ
และด้านจิตใจ

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

7,000

1. อย่างน้อย 3.51
คะแนน
2. อย่างน้อย 1 ผลงาน

1. การเผยแพร่ที่เกิด
จากการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในระดับชาติ

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

5,000
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ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

ก.ค.-พ.ย.63

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

พ.ย.62 - ม.ค.63 แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย
11. โครงการนักวิจัย
มือใหม่

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1. คะแนนความพึง
พอใจขอนักศึกษา
2.ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่
ได้รับการพัฒนา

ค่ำเป้ำหมำย
1. ร้อยละ 100
2. 3.51 คะแนน

กิจกรรม
1. เตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ในการทางานวิจัยและ
การจัดทาเล่มปัญหา
พิเศษ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

2,000

พ.ย. 62 -มี.ค. 63 แผนงานการผลิต
บัณฑิต

1.ให้นักศึกษาของ
คณะได้ทากิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ร่วมกัน
นักศึกษาคณะอื่น
2.แข่งขันกีฬา
3.สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ

คณะ

12,000

ธ.ค. 62

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

1.ให้นักศึกษาของ
คณะได้ทากิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ร่วมกัน
นักศึกษาคณะอื่น
2.แข่งขันกีฬา

คณะ

20,000

มี.ค.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จำเป็นต่อกำรดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
1. การแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ "เกษตร
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด"

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
2. ระดับความพึง

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

พอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
2. การแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย
"เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่
15

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
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โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

3. ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา

4. ปฐมนิเทศ
นักศึกษา

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
2.คะแนนความพึง
พอใจขอนักศึกษา
3.นักศึกษาทุก
หลักสูตรของคณะได้
ทากิจกรรม
1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

3.สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

1. สร้างด้านแนวคิด
บุคลิกภาพ และ
มารยาททางสังคม
2. แนะแนวการ
ทางานในสายอาชีพ
ต่างๆ จากรุ่นพี่
3. พัฒนาทักษะการ
สัมภาษณ์งาน
ภาษาอังกฤษ
1.สร้างความเข้าใจใน
บทหน้าที่และกฏ
ระเบียบต่างๆ ของ
การเป็นนักศึกษา
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คณะ

9,000

ก.ค.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

คณะ

6,200

ก.พ. 63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม
2.สร้างความเข้าใจถึง
การเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ต้องศึกษา
3.สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างรุ่นพี่และ
รุน่ น้อง
1. พัฒนาทักษะด้าน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

5. โครงการจัดอบรม

1. ระดับความพึง

ความรู้เชิงปฏิบัติการ

พอใจของนักศึกษาที่

ทางด้านวิทยาศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

และเทคโนโลยีการ

2. ร้อยละของ

คะแนน

2. ลงมือฝึกปฏิบัติจริง

อาหาร

นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ

6. แข่งขันตอบปัญหา 1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1. เตรียมความพร้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ทางวิชาการ FoSTAT โครงการ

80 ของเป้าหมาย

นักศึกษาก่อนแข่งขัน

และเทคโนโลยีการ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

งบประมำณ

11,300

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

มิ.ย.63

และเทคโนโลยีการ

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

อาหาร

ได้
3. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

อาหาร
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8,610

มิ.ย.63

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

Nestle Quiz bowl

2. ความพึงพอใจของ 2. ไม่ต่ากว่า 3.51

ตอบปัญหาทาง

2020

ผู้เข้าร่วมโครงการ

วิชาการ

คะแนน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

2. แข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการ
9. เพิ่มศักยภาพ

1. ร้อยละของ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1.อบรมการใช้

ผู้เรียนด้านการใช้งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่

100 ของเป้าหมาย

โปรแกรม MS office

สารสนเทศ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

เช่น MS Word, MS

ได้รับการพัฒนา

2. ความพึงพอใจของ คะแนน

Excel และ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

Powerpoint

8. อบรมการทา

1. จานวนนักศึกษา

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1. อบรมการใช้

Poster

ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วม

80 ของเป้าหมาย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

MS Powerpoint

2. ความพึงพอใจของ คะแนน

และ Photoshop

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อทาโปสเตอร์

9. โครงการ

1. ร้อยละของ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นักศึกษาทุกชั้นปีและ 80 ของเป้าหมาย

หลักสูตร

หลักสูตร

ความรู้และทักษะที่

เกษตรศาสตร์

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

3,700

พ.ค.63

เกษตรศาสตร์

หลักสูตร
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ม.ค.-มี.ค.63

เกษตรศาสตร์

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักศึกษาได้รับการ

6,300

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

1,000

ธ.ค. 62

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

วิชาการและการฝึก

อาจารย์ที่เข้าร่วม

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

ถ่ายทอดจากท้องถิ่น

ประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการ

คะแนน

หรือ หน่วยงาน

10. ประกวดจัดสวน

2. ความพึงพอใจของ

ภายนอก กับอาจารย์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และนักศึกษา

1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่า
กว่า 3.51
3. ร้อยละของ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1.ประกวดจัดสวน

- 39 -

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์

งบประมำณ

30,000

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

ธ.ค.62

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80
โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรทำงำนร่วมกับชุมชน
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและ 1. ระดับความพึง
1. ระดับความพึงพอใจ 1. สร้างจิตสานึกการ
พอใจของผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
เผยแพร่มรดกทาง
กิจกรรม
วัฒนธรรมอาหาร
2. นักศึกษาที่สามารถ 2. อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
2. ร้อยละของ
เผยแพร่มรดกทาง
มอญ
ผลิตปลาร้ามอญอัดก้อน
นักศึกษาที่สามารถ
วัฒนธรรมด้านอาหาร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลิตปลาร้ามอญอัด
มอญ
ก้อนจากการฝึก
3. บูรณาการรายวิชา
ปฏิบัติในรายวิชา
เทคโนโลยีอาหารหมัก
และจุลชีววิทยาทาง
อาหาร และบูรณา
การกับงานวิจัยการอนุ
รักษพัฒนาและเพิม่
มูลค่าวัตถุดิบอาหาร
4. ผลิต เผยแพร่และ
จาหน่ายปลาร้ามอญ
อัดก้อนเชิงพาณิชย์
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

งบประมำณ

15,430

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

ธ.ค. 62 -มี.ค. 63 แผนงานการผลิต
บัณฑิต

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรบ่มเพำะบัณฑิตเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ (Startup)
1. การประกวด
1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. จานวนผู้เข้าร่วม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กิจกรรม
กิจกรรมมากว่าร้อยละ
2. คะแนนความพึง 80 ของที่ตั้งไว้
พอใจของผู้เข้าร่วม
2. คะแนนความพึง
กิจกรรม
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากว่า 3.51

กิจกรรม

1 บูรณาการการเรียน
การสอนของทุก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิ

งบประมำณ

5,000

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน
ธ.ค. 62

ทัศน์

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563
แผนงานการผลิต
บัณฑิต

หลักสูตร
2. เพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ทางด้านการ
ประกอบอาชีพให้กับ
นักศึกษา

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐกับหน่วยงำนภำยในประเทศ
1. โครงการแข่งขัน
1.ร้อยละของ
1.ร้อยละ 100 ของ
ทักษะวิชาการเกษตร หลักสูตรในคณะ ที่ หลักสูตรในคณะ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 2. จานวน 1 เครือข่าย
ระหว่างสถาบัน
กิจกรรม
2. จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือ

1. เข้าร่วมแข่งขันตอบ

คณะ

79,360

ปัญหาทางด้าน

แผนงานการผลิต
บัณฑิต

เกษตรศาสตร์
2. เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น แข่งกีฬา

รวม
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ก.พ.63

540,360

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรปี 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

โครงกำรส่งเสริมผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรม จนมีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.สร้างผลงานวิจยั เชิง
ประยุกต์ที่มีการ จด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. จานวนผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์ที่มีการ
จดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. จานวน
ผลงานวิจัย 3
ผลงาน

1.สร้างผลงานวิจยั เชิง
ประยุกต์ที่มีการ จดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น
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คณะ

24,000

รวม

24,000

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงำนวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำของ
ชุมชนท้องถิ่น

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรปี 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน
1. การบริการวิชาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

1. ระดับความสาเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัตเิ พื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของ
บุคคลภายนอกที่เข้าร่วม

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

1. ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในสู่ชุมชน
ภายนอก
2. การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
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หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

12,000

มี.ค.-พ.ค.63

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

อบรม ร้อยละ 80 จากผู้
เข้าอบรมทั้งหมด
โครงกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรตื
1. โครงการเฉลิมพระ
1. จานวนผู้เข้าร่วมชม
เกียรติพระบาทสมเด็จ
นิทรรศการ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
2. ความพึงพอใจของ
ดุลยเดช
ผู้เข้าร่วมงาน
2. โครงการเฉลิมพระ
1. จานวนผู้เข้าร่วมชม
เกียรติสมเด็จพระราช
นิทรรศการ
ปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลย
2. ความพึงพอใจของ
อลงกรณ์ กรมหลวง
ผู้เข้าร่วมงาน
เพชรบุรีราชสิรินธร
3. โครงการเฉลิมพระ
1. จานวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
เกียรติสมเด็จพระ
2. ความพึงพอใจของ
เจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลง
ผู้เข้าร่วมงาน
กรณ์ บดินทรเทพยวราง
กูร

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2 .ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน
1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติเจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณ์

คณะ

3,000

ธ.ค. 62

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

คณะ

3,000

ก.พ.63

แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูร

คณะ

3,000

ก.ค.63

แผนงานพัฒนางาน
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พันธกิจสัมพันธ์

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย
4. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1. จานวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

ค่ำเป้ำหมำย
1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

กิจกรรม
1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถใน

- 45 -

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

คณะ

3,000

รวม

24,000

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน
ส.ค.63

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563
แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรปี 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการทาบุญวันขึ้น
ปีใหม่

1. จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. โครงการบายศรีสู่ขวัญ 1. จานวนนักศึกษาเข้า
น้องใหม่
ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
3. โครงการพิธีไหว้ครู

1. จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ

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

1. ถวายภัตตาหารเช้า
พระสงฆ์ และร่วมกัน
ทาบุญตักบาตร

คณะ

16,500

ธ.ค.62

1. บายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

คณะ

4,000

ส.ค.63

1. จัดทาพานไหว้ครู
2. ร่วมกิจกรรมไหว้ครู

คณะ

5,600

ส.ค.63
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แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก
แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก
แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

4. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมลอยกระทง

5. เสริมสร้างผลงาน
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่
มีส่วนร่วมในการ
ประดิษฐ์กระทง
2. จานวนรายวิชาที่
บูรณาการกับโครงการ
3. ผลการประเมินทักษะ
5 ด้านและความคิด
สร้างสรรค์การทา
กิจกรรม
4. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผลงานเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

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

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

1. ประดิษฐ์กระทงเพื่อ
ส่งเข้าประกวด

คณะ

3,000

พ.ย.62

1. ผลงานเผยแพร่ 1. สร้างผลงานอนุรักษ์
อย่างน้อย 2 ผลงาน ส่งเสริม สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

คณะ

5,000

ต.ค.62-ก.ย.63
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โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก
แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก

แผนงานการส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์การสร้าง
จิตสานึก

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย
6. การแห่เทียนพรรษา
และ เสริมสร้างจิตสานึก
พัฒนาพุทธศาสนสถาน

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1. จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
2. คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

7. โครงการอบรมเชิง
1. ระดับความพึงพอใจ
ปฏิบัติ : เรื่องการสืบสาน ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ภูมิปัญญาอาหารไทย

ค่ำเป้ำหมำย
1. จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากว่าร้อย
ละ 80
2. คะแนนความพึง
พอใจมากว่า 3.51

1. ระดับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

อนุรักษ์สืบสาน
คณะ
วัฒนธรรมอันดี บูรณา
การงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในการ
เรียนการสอนวิชาของ
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
1. สร้างจิตสานึกการ
หลักสูตร
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
และเทคโนโลยี
เผยแพร่มรดกทาง
การอาหาร
วัฒนธรรม
3. บูรณาการกับ
รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
อาหารและโครงการ
เตรียมฝึกประสบการ
วิชาชีโครงการจุล
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งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

6,660

ก.ค.63

9,240

ม.ค.-มี.ค.63

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

โครงกำรหลัก/
โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ชีววิทยาทางอาหาร
และบูรณาการกับ
งานวิจัยการอนุรักษ
พัฒนาและเพิ่มมูลค่า
วัตถุดบิ อาหาร
4. ผลิตเผยแพร่และ
จาหน่ายปลาร้ามอญอัด
ก้อนเชิงพาณิชย์

รวม
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50,000

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรปี 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

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

กิจกรรม

1. การจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ทางานล่วงเวลาของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

คณะ

งบประมำณ

175,700

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

ต.ค.62-ก.ย.63

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563
แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม มีกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปด้วยควมโปร่งใสถูกต้องตำมระเบียบ
1. โครงการสนับสนุนการ 1. ความพึงพอใจ
บริหารสานักงานคณะ

มากกว่าร้อยละ 80

1. การสนับสนุนการ

คณะ

387,600

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการ

ของผู้รับบริการ

เรียนการสอน

พัฒนาระบบการ

สานักงานคณะ

2. บริการนักศึกษา

บริหารจัดการ

และบุคลากรคณะ
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โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมำณ
30,000

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน
ต.ค.62-ก.ย.63

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

2. โครงการจัดบริการ

1. จานวนบุคลากรที่ ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหา

แผนงานการ

สาธารณูปโภค

ได้รับบริการ

สาธารณูปโภคเพื่อ

พัฒนาระบบการ

สาธารณูปโภค

สนับสนุนการ

บริหารจัดการ

ดาเนินงานของคณะ
3. โครงการซ่อมแซม

1. จานวนครุภัณฑ์

บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์

ห้องปฏิบัติการและ

10 รายการ

1. ซ่อมแซมและ

คณะ

193,800

ต.ค.62-ก.ย.63

บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ

สานักงานที่ได้รับ

บริหารจัดการ

การซ่อมแซม
4. โครงการศึกษาดูงาน/
ไปราชการ

1. จานวนอาจารย์ที่
พานักศึกษาไปดูงาน
ในรายวิชาต่างๆ

5. โครงการแสดงความ
ยินดีบัณฑิต

1. ร้อยละของ
บัณฑิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.ศึกษาดูงานโรงงาน/
หน่วยงานเอกชน/
รัฐบาล

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

40,000

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

คณะ

12,000

ส.ค.63

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

โครงกำรย่อย
6. โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการปี
2564

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
2564
3. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

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

กิจกรรม
1. ทบทวนแผนกล
ยุทธ์
2. จัดทาร่าง
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2564

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

คณะ
หลักสูตร

6,000

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

คณะ

2,000

ก.ค.63

แผนงานวิจัยและ

โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ
1. โครงการจัดการความรู้ 1. แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการ
เพื่อพัฒนางาน
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
และงานวิจัย

1. 2 แนวปฏิบัติ

1. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพและงานวิจัย
โดยการค้นหาความรู้
ในตัวบุคคล
2. สรุปแนวปฏิบัติที่ดี

นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น

โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ
1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. ร้อยละของหลัก
สุตรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการทา

ร้อยละ 100

1. จัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง
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คณะ
หลักสูตร

78,200

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

โครงกำรย่อย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

โครงสร้ำงแผน
งบประมำณปี
2563

2. รับการตรวจ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร
1. โครงการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา

1. จานวน
สถานศึกษาที่ออก
ประชาสัมพันธ์แนะ
แนว

1. ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

1. ออกประชาสัมพันธ์
และรับสมัครนักศึกษา

คณะ
หลักสูตร

17,640

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

คณะ

12,000

ต.ค.62-ก.ย.63

แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

รวม

951,440

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

1. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน
2. อย่างน้อย 1 ครั้ง

1. ประชุม
คณะกรรมการประจา
ส่วนราชการ

รวมทั้งสิ้น
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1,593,300

ภำคผนวก

-
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ภำคผนวก ก
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนที่กลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจาปี (ร่าง 1)
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ)
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจาปี (ร่าง 2)

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
- 56 -

รูปที่ 1 กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

ภำคผนวก ข
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมำณ 2563
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จุดแข็ง
(Strength)
S1 บัณฑิตได้รับการยอมรับว่ามีความขยันขันแข็ง อดทน สู้
งาน

จุดอ่อน
(Weakness)
W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและด้าน
ภาษาต่างประเทศในระดับปานกลางและน้อยตามทัศนคติ
ของบุคคลภายนอก
W2. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันมีจานวนน้อยและมี
พื้นฐานความรูค้ ่อนข้างน้อย

S1. มีการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เช่น
หลักสูตรกาหนดให้ทาปัญหาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการ ฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

W1. ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
งานวิจัย เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัตกิ ารเฉพาะ
ศาสตร์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการภายใน

S3. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
และบริการวิชาการสู่ชมชน

-
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W2 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติมีน้อย รวมถึง
ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่า
W3. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของคณะทาให้เกิดความไม่ชดั เจนในการ
ปฏิบัติงาน

จุดแข็ง
(Strength)
S1. อาจารย์มีคณ
ุ วุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และความรู้
ความสามารถด้านการวิชาการและการวิจัยเป็นอย่างดี
บุคลากรและความรู้

การเงิน
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จุดอ่อน
(Weakness)
W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามลาดับ
W2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ทาได้ยากเนือ่ งจากจานวน
อาจารย์ประจาไม่เพียงพอในการเป็นกรรมการประจา
หลักสูตร และไม่มีการตัง้ อัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป
W1. การสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานและทรัพยากร
จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลอย่างต่อเนื่องและไม่เพียง
พอที่จะพัฒนางานใหม่
W2. คณะยังไม่สามารถหารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในคณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพียงพอ

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมำณ 2563
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการภายใน

บุคลากรและความรู้
การเงิน

โอกำส
(Opportunities)
O1. คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
O2. สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม
O3. นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร
O1. มีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานราชการ
O2. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน
O1. มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรให้สงู ขึน้ ในระดับนานาชาติจากการเปิดประชาคม
อาเซียน
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ
รัฐบาล
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ภัยคุกคำม
(Threats)
T1. สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันเฉพาะทางของภาคเอกชนมี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน
T2. เจตคติตอ่ อาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ

T1. การก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เช่น
เศรษฐกิจ 4.0 และการศึกษา 4.0
T2. การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความสาเร็จ

