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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในระยะยาว 5 ปี โดยยึดกรอบ

นโยบายและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปััมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปััมภ์ จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2660-2564) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซ่ึงแผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นผลมาจากโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มีการทบทวนแผลกลยุทธ์ (พ.ศ. 2552-2566) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2562 
ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

  
                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 

(Faculty of Agricultural Technology Strategic Plan:  Year 2017-2021) 

 
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปััมภ์  เป็นสัาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องัิ่น   ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน   ฟื้นฟูพลังการ

เรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องัิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตัุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ั่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 
ปรัชญำ (Philosophy) 

 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 

อัตลักษณ ์(Identity) 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องัิน่ 
 
เอกลักษณ ์(Uniqueness) 

 เป็นสัาบันทีน่้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องัิน่อย่างย่ังยืน  โดยการบรูณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 
 

ม 
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ค่ำนิยม (Values) 
 AGRI = A: Activeness ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค ์
            G: Green ส านึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
            R: Relationship มีเครือข่าย ความสัมพันธ์  
            I: Innovation มีนวัตกรรม 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาศักยภาพบณัฑิต และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอาหารให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ และเปน็ที่พึงประสงค์ของสังคม 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร รวมทั้งการวิจัยเพื่อพฒันาชุมชน 

4. พัฒนาการบริการวชิาการ ประสานความรว่มมือ พัฒนางานพนัธกิจสัมพันธ์แก่ชุมชนในท้องัิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ภูมิปญัญาท้องัิน่ และเสริม

นวัตกรรม 

5. ส่งเสริมและสนับสนนุท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่สอดคล้องกบับริบทของคณะ 

6. ส่งเสริม และสนับสนนุงานกิจการนักศึกษาด้านประชาธปิไตย การด าเนินชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล และการน าความรู้ความสามารัดา้นการเกษตรไป

ประยุกต์ใช้กบัชุมชนท้องัิน่ 

 
เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชวีิต มีศักยภาพสอดคล้องกบัการพัฒนาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารัแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องัิ่น เพือ่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารัด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
4. บณัฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณะรรม ศีลธรรม จริยธรรม จติส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม รกัษาวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. คณะมีคุณะรรม มาตรฐาน โปรง่ใส และธรรมาภบิาตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (Strategic Issues)  

1. การผลิตบณัฑิตทางเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนาท้องัิน่
ในการพัฒนาท้องัิน่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพือ่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องัิ่น 
3. การพัฒนางานพนัธกิจสัมพันธืดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและั่ายทอด เผยแพร่โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวฒันธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
5. การพัฒนาระบบการบริหารจดัการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

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

นโยบายสภามหาวิทยาลยั 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ยุทธศาสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

    

2. โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ขปัญหาของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและนวัตกรรมดา้น
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ขปัญหาของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถา่ยทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
แประชารัฐเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพือ่
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง 

3. การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา 

 นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลยั
ขนาดกลาง 

  

นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

4. การพัฒนานักศึกษา 
5. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 1 เปลีย่นระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

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

นโยบายสภามหาวิทยาลยั 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ยุทธศาสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด 

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถมีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
แประชารัฐเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพือ่
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมอือาชพีให้
เป็นอาจารย ์
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ความเชื่อมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นโยบำยข้อ 3 

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารั
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่

ยอมรับ 

นโยบำยข้อ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  

นโยบำยข้อ 2 

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน

การเป็นสัาบันอุดมศึดษา

เพื่อการพัฒนาท้องั่ิน 

นโยบำยข้อ1 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานทั้งระดับชาติและ

นานาชาต ิ

นโยบำยข้อ 5 

พัฒนาการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลับยเพื่อสร้าง

ธรรมาภิบาล  

ยุทธศำสตร์ 1 

การผลิตบัณฑิตโดย

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ 

ยุทธศำสตร์ 2 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา

ของท้องั่ิน 

ยุทธศำสตร์ 3 

การพัฒนางานพนัธกิจสัมพันธ์

และั่ายทอด เผยแพรโ่ครงการ

อันเนื่องมาจกาพระราชด าริ 

ยุทธศำสตร์ 4 

การส่งเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้าง

จิตส านึกด้านวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ 5 

การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ 1 

การผลิตบัณฑิตด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรโดย

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

ยุทธศำสตร์ 2 

การวิจัยและนวัตกรรม

ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ

แก้ไขปัญหาของท้องั่ิน 

ยุทธศำสตร์ 3 

การพัฒนางานพนัธกิจ

สัมพันธ์ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร

และเผยแพร่โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ยุทธศำสตร์ 4 

การส่งเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์

สร้างจิตส านึกด้าน

วัฒนธรรม 

 

ยุทธศำสตร์ 5 

 การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่เป็นเลิศมี

ธรรมาภิบาล 

 

นโยบายสภา 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร์

คณะ 
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พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลย ี

การจัดการเกษตร 

แผนที่ยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิน่อย่ำงยั่งยืน โดยกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำไทยและภูมปิัญญำสำกล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตด้าน

เทคโนโลยีการจัดการเกษตรโดย

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา

ของท้องัิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ

สัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรผและ

เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจกาก

พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกด้าน

วัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู ้คุณธรรม และมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค ์

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่

สามารัน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและน าไปใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องั่ิน 

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

หน
่วย
งำ
น

ภำ
ยใ
น 

กำ
รพ

ัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร 

ปร
ะส
ิทธิ

ภำ
พ
 

คุณ
ภำ
พ
 

ปร
ะส
ิทธิ

ผล
 

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแกป้ัญหาชุมชนท้องัิ่น 

ั่ายทอดความรู้ตรงตาม 

ความต้องการของผู้เรียน 

ั่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร ั่ายทอดความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

อ านวยความสะดวก 

ในการรับบริการ 
การพัฒนาความรู ้

ส่งเสริมความร่วมมือกับ

องค์กรภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับ

ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

สร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย การประชาสัมพันธ์ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม

หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู ้

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปญัหาชุมชนท้องัิ่น 

 งานบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าร ิ

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารัตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่เป้นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยทุธ์กำรด ำเนินงำน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีกำรเกษตรโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ สร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือตำมรูปแบบ

ประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ ์   

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ที่ได้มาตรฐานสากล 

1.2 พัฒนาสมรรันะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เพื่อพัฒนานกัศึกษาให้มีความพรอ้มในการท างานสูปร่ะชาคมอาเซียน+3+I 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรันะทักษาด้านภาษาสากล 

1.4 สร้างเครือข่ายในรปูแบบประชารฐัเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอ่กำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น 

กลยุทธ ์  2.1 จัดหา สนบัสนนุงบประมาณทุนวิจัย 

2.2 สร้างผลงานวิจัยท่ีเปน็องคค์วามรู้ใหม่เพื่อตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องัิน่ เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความม่ังค่ัง และยั่งยืนของท้องัิ่น ประเทศชาต ิ

2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

กลยุทธ ์  

 3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติจากภายในและภายนอกเพื่อรว่มกันศึกษาแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องัิน่ สามารัด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 

3.2 พัฒนาศนูย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติ

พระบรมวงศานุวงศ์  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจติส ำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและ

เผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

กลยุทธ์        4.1 บริหารจัดการงานท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สบืสานเผยแพรว่ัฒนธรรมไทย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์       5.1 ดึงดดูบุคลากรที่มีความสามารัให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรันะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมันต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.2 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จดัการฝึกอบรมและพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภบิาลและเปน็มหาวิทยาลัยท่ี

รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 

5.3 จัดหาและพ ฒนาทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการข้ันพืน้ฐานภายในมหาวิทยาลัยให้

พร้อมต่อการเป็น Semi residential university 
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เป้ำประสงค์และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560-2564 

 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เป้ำประสงค์ที่ 1 บณัฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 

1. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการท้องถิ่น 

4 หลักสูตร 4 หลักสูตร 4 หลักสูตร 4 หลักสูตร 4 หลักสูตร 

2. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ใน 
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ที่ กพอ.ก าหนด 

4 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน 

4. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

4 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน 

5. จ านวนผลงานวิจัย หรือผลงานวชิาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือ นานาชาตติามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

20 ผลงาน 20 ผลงาน 22 ผลงาน 22 ผลงาน 24 ผลงาน 

6. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 40  ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

7. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 40  ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
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ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มี ผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 40  ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

9. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

10. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 
ระดับ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

11. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย 

2 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 

12. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

13. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 

เป้ำประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของท้องถิ่น เพ่ือควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ  

1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

2. จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจาก ความร่วมมือองค์กร
ภาคีเครือข่าย 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 
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ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

15 ผลงาน 15 ผลงาน 15 ผลงาน 16 ผลงาน 16 ผลงาน 

4. จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 
ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

5 บทความ 5 บทความ 5 บทความ 6 บทความ 6 บทความ 

5. จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

3 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน 4 ชิ้นงาน 4 ชิ้นงาน 

6. จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการท่ีสามารถสร้าง

คุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถนาผลงาน

บริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และการศึกษา 

1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 2 ผลงาน 2 ผลงาน 

7. จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
 

2 รางวัล 2 รางวัล 2 รางวัล 2 รางวัล 2 รางวัล 

เป้ำประสงค์ที่ 3 ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใชห้ลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุขและมีรำยได้เพิม่ขึ้น 

1. จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง จังหวัดปทุมธานี 

1 หมู่บ้าน 

จังหวัดปทุมธานี 
1 หมู่บ้าน 

จังหวัด
ปทุมธานี 1 

จังหวัด
ปทุมธานี 1 

จังหวัดปทุมธานี 
1 หมู่บ้าน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

จังหวัดจังหวัด

สระแก้ว          

1 หมู่บ้าน 

จังหวัดจังหวัด
สระแก้ว          
1 หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน 
จังหวัดจังหวัด

สระแก้ว          
1 หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน 
จังหวัดจังหวัด

สระแก้ว          
1 หมู่บ้าน 

จังหวัดจังหวัด
สระแก้ว          
1 หมู่บ้าน 

เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกที่ดตี่อสงัคมโดยรวม รักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและข้ำใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1. จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 3 ผลงาน 3 ผลงาน 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลยัมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมภิบำลตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน  

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่อ
อาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 

4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่
มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ การประเมิน 

ร้อยละ  3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 

5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.   อยู่ในระดับดี
มาก 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

6. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

7. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ บุคลากรต่อองค์กร มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 

8. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 
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  กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยตำมประเดน็ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีกำรเกษตรโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรูเ้ชิงผลิตภำพ สร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือตำมรูปแบบ

ประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิน่ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาปรบัปรุง
หลักสุตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive 
learning) 

1. จ านวนหลักสูตรระยะ
สั้นและหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี

1. 
หลักสูตร
ระยะสั้น 4 
หลักสูตร  
2. 
หลักสูตร
ระดับ
ปริญญาตรี 
2 หลักสูตร 

1. 
หลักสูตร
ระยะสั้น 4 
หลักสูตร  

2. 
หลักสูตร
ระดับ

ปริญญาตรี 
2 หลักสูตร 

1. 
หลักสูตร
ระยะสั้น 4 
หลักสูตร  

2. 
หลักสูตร
ระดับ

ปริญญาตรี 
2 หลักสูตร 

1. 
หลักสูตร
ระยะสั้น 4 
หลักสูตร  

2. 
หลักสูตร
ระดับ

ปริญญาตรี 
2 หลักสูตร 

1. 
หลักสูตร
ระยะสั้น 4 
หลักสูตร  

2. 
หลักสูตร
ระดับ

ปริญญาตรี 
2 หลักสูตร 

คณะ/
หลักสูตร 

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

1.2.1 โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

(Productive 
Learning) 

1.2.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ปฏบิัติงานสห
กิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 คณะ/
หลักสูตร 

1.2.1.3 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การเรียนการสอนที่ได้รบั
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ที่กพอ.ก าหนด 

25 ผลงาน 25 ผลงาน 25 ผลงาน 25 ผลงาน 25 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 

1.2.1.4 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของนักศึกษา
ที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย ์

4 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน 7 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 

1.2.1.5 ผลงานทีไ่ด้รับ
รางวัล หรือการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

6 ผลงาน 6 ผลงาน 6 ผลงาน 6 ผลงาน 7 ผลงาน  

1.2.2 โครงการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาที่

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบัการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

พัฒนาทักษะทีจ่ าเปน็ต่อ
การด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

1.2.3 โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏบิัติ
ผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

1.2.4 โครงการบ่มเพาะ
ให้บัณฑิตมีทักษะเปน็
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) 

1.2.1.6 จ านวน Startup 
ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย 

1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย คณะ/
หลักสูตร 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน 
พ ฒนาสมรรันะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูด้้าน
ภาษาสากล 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษา 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

คณะ 

1.3.1.2 จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมการอบรมดา้น
ภาษา 

40 คน 45 คน 50 คน 55 คน 60 คน คณะ 

1.3.1.3 ระดับ
ความสามารัในการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เม่ือ
ทดสอบตามมาตรฐาน

B2 B2 B2 B2 B2 คณะ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ความสามารัทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
สูงข้ึน 

1.4 สร้างเครือข่าย
รูปแบบประชารัฐเพือ่
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายในรปูแบบ
ประชารฐักับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการ
จัดกิจกรรมร่วมกนั 

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 2 เครือข่าย 2 เครือข่าย คณะ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 สร้างเครือข่าย
จัดหาสนบัสนุน
งบประมาณทนุ
วิจัย 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนนุการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จ านวนเงิน
สนับสนนุการวิจัยต่อป ี

1.2 ล้าน
บาท 

1.2 ล้าน
บาท 

1.2 ล้าน
บาท 

1.2 ล้าน
บาท 

1.2 ล้าน
บาท 

คณะ/
หลักสูตร 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยท่ีเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดบัประเทศชาติ
และท้องัิน่เพื่อ
สนับสนนุการ
พัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ า
สร้างความม่ันคง
และยั่งยืนของ
ท้องัิ่น 
ประเทศชาติ 

2.2.1 โครงการส่งเสริม
งานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องัิ่น 

2.2.1.1 จ านวนผลงานวิจัย
ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับท้องัิ่น
หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องัิ่น 

3 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 

2.2.1.2 จ านวนผลงานวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัยท่ี
ได้รบัการเผยแพร่
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

21 ผลงาน 21 ผลงาน 21 ผลงาน 25 ผลงาน 25 ผลงาน  คณะ/
หลักสูตร 

2.2.1.3 จ านวนผลงานวิจัย
ของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ระดบัชาติหรือ
อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณชืย์หรือมีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

25 ผลงาน 26 ผลงาน 27 ผลงาน 28 ผลงาน 29 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.2.2 โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชงิประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรม จนมี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรม   จนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 คณะ 

 2.2.3. โครงการจัดประชุม
วิชาการระดบัชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

2.2.3.1 จ านวนครั้งการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง คณะ/
หลักสูตร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรและถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.1  สร้าง

เครือข่ายชุมชนนัก

ปฏิบัติจากภายใน

และภายนอกเพื่อ

ร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชน 

ท้องถิ่น และเสริม

พลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน 

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1.1 จ านวนหมู่บา้นใน

จังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดสระแก้วที่มี

ฐานข้อมูลต าบลในการ

คัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อ

ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จังหวัด

ปทุมธานี  

1 หมู่บ้าน  

จังหวัด

สระแก้ว  

1 หมู่บ้าน 

จังหวัด

ปทุมธานี  

1 หมู่บ้าน  

จังหวัด

สระแก้ว  

1 หมู่บ้าน 

จังหวัด

ปทุมธานี  

1 หมู่บ้าน  

จังหวัด

สระแก้ว  

1 หมู่บ้าน 

จังหวัด

ปทุมธานี  

1 หมู่บ้าน  

จังหวัด

สระแก้ว  

1 หมู่บ้าน 

จังหวัด

ปทุมธานี  

1 หมู่บ้าน  

จังหวัด

สระแก้ว  

1 หมู่บ้าน 

คณะ/
หลักสูตร 

3.1.1.2 ระดบัความส าเร็จ
ของการส้รางเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลก
เลี่ยนเรียนรู้จากภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกนัศึกษาและ
แก้ขปัญหาของชุมชน
ท้องัิ่นที่เปน็พืน้ที่
เป้าหมายร่วมที่บรูณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5  ระดบั 5 คณะ/
หลักสูตร 

3.1.1.3 จ านวนผลงาน
บริการวิชาการที่สามารถ
สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ชุมชนและสงัคมไดโ้ดย

1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

สามารถน าผลงานบริการ
วิชาการไปใชป้ระโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 พัฒนาศูนย์
เรียนรู้โครงการ
ตามแนว
พระราชด าริหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
และเฉลิมพระ
เกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ 

3.2.3  โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ 

3.2.1.1 ร้อยละของการ
ด าเนินโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 100 คณะ/
หลักสูตร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษฟ์ื้นฟูและ

เผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด ปีที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 บริหารจดัการ
งานท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบ
สาน เผนแพร่
วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานท านบุ ารุง
ศิลปวฒันะรรมและภูมิ
ปัญญท้องัิน่ 

4.1.1.1 ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องัิ่น 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ/
หลักสูตร 

  4.1.1.2 จ านวนผลงาน
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รบัการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด ปีที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 ดึงดดูบุคลากร
ที่มีความสามารั
ให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลัย 
พัฒนาขีด
สมรรันะของ
ทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการทรพัยากร
สู่ความเป็นเลิศ 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ 

5.2 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.2.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.2.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
แผนการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับ 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ 

5.3 พัฒนา
ประสิทธผิลการ
บริหารส านักงาน 

5.3.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธผิลการบริหาร
ส านักงาน 

5.3.1.1 รอ้ยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

คณะ 

5.3.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร

5.3.3.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการสื่อสาร

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4  
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด ปีที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) 

องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

5.3.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

5.3.4.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

คณะ 

5.4 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนนุการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการข้ันพื้นฐาน
ภายใน
มหาวิทยาลยัให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.4.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนบัสนนุ
การศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนนุ 
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 คณะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 

 
 

กระบวนกำรวำงแผน จัดท ำและถำ่ยทอดแผนกลยุทธ ์
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กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการทบทวนหรือวางแผนกลยุทธ์ทุกปีดังแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการวางแผนกลยุทธข์องคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ปัจจัยภายใน 

นโยบายของคณะ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกจิ/เป้าประสงค์ 

ทบทวนทุกป ี

แผนกลยุทธ์คณะฯ 

ต.ค. 

แผนงาน/โครงการ/ตัวบ่งชี้ 

ต.ค./พ.ย. 

การประเมินผล 

ก.ย. (ปีถัดไป) 

การวิเคราะห ์SWOT 

ทุกป ี
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ข้ันตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 
ข้ันที่ 1 ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT) ทุกปี 
ข้ันที่ 2 ท าการวิเคราะห ์

1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายของคณะ รายงานการประเมินตนเอง ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบญัญัติสัาบนั กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา  

 ข้ันที่ 3 ทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา พนัธกิจ และเปา้ประสงค์ทุกปี 
 ข้ันที่ 4 จัดท าแผนกลยุทธ์ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 

ข้ันที่ 5  ก าหนดแผนงาน โครงการ และตัวชี้วดัแผนงานและโครงการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม/พฤศจกิายน 
 ข้ันที่ 6 ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนงาน โครงการ 
 ข้ันที่ 7 เม่ือครบระยะเวลา 1 ป ีท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะฯ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

ข้ันตอนกระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ 
 

ข้ันที่ 1 ฝ่ายวางแผนรวบรวมข้อมูลเชน่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้ประสงค์หรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและคณะและอืน่ๆ 
ข้ันที่ 2 คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ร่วมกนัจัดท าร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 1 โดยการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ  
ข้ันที่ 3 น าร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 1 ไปผ่านคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพจิารณา สรปุเป็นรา่งแผนกลยุทธ์คณะฯ ฉบับท่ี 2 

 ข้ันที่ 4 คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติแผนกลยุทธ์คณะ 
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รูปที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ฝ่ายวางแผน 

รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 1) 

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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กระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสูห่น่วยงำน 
 แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ีจัดท าข้ึน จะัูกัา่ยทอดไปยังหนว่ยงานภายในคณะได้แก่หลักสูตรต่างๆ และบุคลากรภายในคณะ โดยมีข้ันตอนดังแสดงใน
รูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 กระบวนการั่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะสู่ระดับหน่วยงาน 
 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตุลาคม 2562 

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงาน

ภายในคณะ 

หลักสูตร 

เกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

ส านักงาน

คณบดี 

หลักสูตร 

ภูมิทัศน์ 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

S1 บัณฑิตได้รบัการยอมรับว่ามคีวามขยันขันแข็ง อดทน สู้
งาน 
 

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและด้าน
ภาษาตา่งประเทศในระดับปานกลางและน้อยตามทัศนคติ
ของบุคคลภายนอก 

 W2. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจบุันมีจ านวนน้อยและมี
พื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย 

กระบวนการภายใน 

S1. มีการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
หลักสูตรก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ 
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ  

W1. ขาดปัจจัยที่เอ้ือต่อการสนบัสนนุการเรียนการสอนและ
งานวิจยั เช่น ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ศาสตร ์

S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล W2 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัทั้งระดบัชาติและนานาชาติมนี้อย รวมถึง
ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่า 
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 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

S3. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
และบริการวิชาการสูช่มชน 

W3. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของคณะท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรและความรู ้

S1. อาจารย์มีคุณวฒุิ ต าแหนง่ทางวชิาการ และความรู้
ความสามารถด้านการวิชาการและการวิจัยเปน็อย่างด ี
 

W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการมุ่งสู่ความเปน็เลิศด้าน
วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามล าดบั 

 W2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ท าได้ยากเนื่องจากจ านวน
อาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการเป็นกรรมการประจ า
หลักสูตร และไม่มีการตั้งอัตราขา้ราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป 

การเงิน 

 W1. การสนับสนนุงบประมาณการด าเนินงานและทรัพยากร
จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลอย่างต่อเนื่องและไม่เพียง
พอที่จะพัฒนางานใหม ่

 W2. คณะยังไมส่ามารถหารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในคณะได้อยา่งเป็นรูปธรรมและเพียงพอ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 โอกาส  
(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 
(Threats) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

O1.  คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
O2.  สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 
O3.  นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ

เกษตร 

T1.  สถาบนัอุดมศึกษา/สถาบนัเฉพาะทางของภาคเอกชนมี
การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกนั 
T2.  เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ 
 

กระบวนการภายใน 

O1.  มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานราชการ 
O2.  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน 
 

T1. การก้าวไม่ทนักับการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐบาลเช่น 
เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0  
T2.  การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

บุคลากรและความรู ้
 O1.  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรให้สูงขึ้นในระดบันานาชาติจากการเปิดประชาคม
อาเซียน  

 

การเงิน 
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ

รัฐบาล 
 

 


