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ค าน า 
 

วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และ 14 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยน า
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐะรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน ขณะนี้คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 แล้ว นอกจากนี้มาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระ บุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่
จะต้องใช้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

 
 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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 แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2022) 

 

หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน   

ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาก ารและวิชาชีพ

ชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูแล ะ

ส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ม 
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ค่านิยม (Values) 
 AGRI = A: Activeness ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
            G: Green ส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            R: Relationship มีเครือข่าย ความสัมพันธ์  
            I: Innovation มีนวัตกรรม 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นต้นแบบด้านเกษตรกึ่งเมือง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กับชุมชนท้องถิ่น มุ่งวิจัยและสร้างนวัตกรรม ตลอดทั้งให้บริการวิชาการที่เข้มแข็งกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

 
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอาหารให้มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม น าความรู้ความสามารถด้านการเกษตรไป

ประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. พัฒนาการวิจัย มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรกึ่งเมือง และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 

3. พัฒนาการบริการวิชาการ ประสานความร่วมมือ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์แก่ชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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นโยบายการพัฒนาคณะ: 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนละส่งเสริมการวิจัย เพ่ือพัฒนาประเทศ การวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่

สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ปัญหาของประเทศ 

4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 

3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณธรรม 

ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม และรักษาวัฒนธรรม 

4. คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)  

1. การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟมูรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2560-2574) 

แผนด้านการอุดมศึกษา 
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน

ของประเทศ 
พ.ศ. 2564-2570 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ยุทธศาสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงอุดมศึกษาอย่าง
กว้างขวางและเป็นธรรม 
2. การพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนา
ศักยภาพคน 

นโยบายขอที่ 3 พัฒนาการศึกษา
ใหมเพ่ือสรางบัณฑิตเปนผูรอบรู
มีมาตรฐานทางวิชาการและ 
วิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู
ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อ
เปนผูน าการเปลี่ยนแปลงกอให
เกิดประโยชนตอ สังคม 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิต
ให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการ วิศวกร
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิต
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิน่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. โครงสร้างพื้นฐานการ
วิจัยและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบ
นิเวศวิจัยอุดมศึกษา 
 

นโยบายข้อ 1 สรางความรวมมือ
กับหนุ ส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐ
และสังคม เพ่ือ สรางเมืองและ
ชุมชน ทองถิ่น ใหเกิดการ
พัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย การ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 
 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ขปัญหา
ของท้องถิ่น 

4. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 3  จัดระบบ
อุดมศึกษาใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น สืบสานโครงการอัน

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ์ถ่ายทอด เผยแพร่
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2560-2574) 

แผนด้านการอุดมศึกษา 
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน

ของประเทศ 
พ.ศ. 2564-2570 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ยุทธศาสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการอัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

5. การสร้างความมั่นคง
ทางการเงินในระบบ
อุดมศึกษา 
6. นโยบายการสนับสนุน
และประเมินผล 
7. การบริหารจัดการที่ดีใน
ระบบอุดมศึกษา 
8. อุดมศึกษาดิจิตอล 

ยุทธศาสตร์ 3  จัดระบบ
อุดมศึกษาใหม่ 

นโยบายขอที่ 4 สรางระบบนิเวศ 
(Ecological) มหาวิทยาลัยที่
เกื้อกูลการเรียนรู วิจัย เสริม
ประสิทธิภาพ 
 การท างาน สรางนวัตกรรมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
มหาวิทยาลัยและผูมีสวนได 
 สวนเสีย 

ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล 
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ความเชื่อมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

นโยบายข้อ 3 

พฒันาการศึกษาใหม่เพื่อสร้างบณัฑิตเป็นผูร้อบรู้ มี
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการ
เป็นผูป้ระกอบการ วิศวกรสงัคม เพื่อเป็นผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม 

นโยบายข้อ 4 

สร้างระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลยัท่ี
เก้ือกูลการเรียนรู้ วิจยั เสริมประสิทธิภาพ การ
ท างาน สร้างนวตักรรมและคุณภาพชีวิตของ่
ชุมชนมหาวิทยาลยัและผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย 

นโยบายข้อ 2 

ยกระดบัการผลิตและพฒันาครู ร่วม
พฒันาครูและโรงเรียนเครือข่าย

คุณภาพสูง 

นโยบายข้อ1 

สร้างความร่วมมือกบัหุน้ส่วนทางสงัคม
ทั้งภาครัฐและสงัคม เพื่อสร้างเมืองและ 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง

สมดุลและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ 1 

การผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูร้อบรู้ มีมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการ
เป็น ผูป้ระกอบการ วิศวกรทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์ 2 

การวิจยั การสรัางนวตักรรม เพื่อ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสงัคมฐานราก 

ยุทธศาสตร์ 3 

การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน สืบสานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ 4 

บริหารจดัการมหาวิทยาลยัสู่ความ

เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ 1 

การผลิตบณัฑิตทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรโดย

กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้าง

เครือข่าย ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ

พฒันาทอ้งถ่ินโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 2 

การวิจยัและนวตักรรมดา้น

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแกไ้ข

ปัญหาของทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 3 

การพฒันางานพนัธกิจสมัพนัธ์ถ่ายทอด 

เผยแพร่โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ส่งเสริม อนุรักษ ์และฟ้ืนฟู

ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

นโยบายสภา 

ยทุธศาสตร์

คณะ 
ยุทธศาสตร์ 4 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ี

เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 



 
 

- 12 - 

 
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน ์

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบด้านเกษตรกึ่งเมือง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กับชุมชนทอ้งถิ่น มุ่งวิจัยและสร้างนวัตกรรม ตลอดทั้งให้บริการวิชาการที่เข้มแข็งกับชุมชนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดย

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม

รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไข

ปัญหาของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ถ่ายทอด เผยแพร่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู

ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู ้คุณธรรม และมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค ์

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่

สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและน าไปใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน 

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
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 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแกป้ัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ถ่ายทอดความรู้ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อ านวยความสะดวกในการรับบริการ 

การพัฒนาความรู ้

ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศและภายนอกประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย การประชาสัมพันธ์ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม

หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู ้

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น 

 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าร ิ

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

ยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน

การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทาง

วัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2565 

คณะ มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  
- นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
- นักศึกษาท่ีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต 

 

9,000 คน 

100 คน 

 

200 คน 

10 คน 

2. จ านวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 120 ผลงาน 10 ผลงาน 

3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   30 ผลงาน 5 ผลงาน 

4. จ านวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 250 ผลงาน 10 ผลงาน 

5. จ านวนกจิกรรมการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลยัในประเทศ หรือมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

10 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

6. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลยั 195 คน 1 คน 

7. จ านวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

10 ชุมชน 1 ชุมชน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2565 

คณะ มหาวิทยาลัย 

8. ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)   สร้าง
ทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 12 

9. ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen Engagement index) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

10. อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  สาขาวิทยาศาสตร์  
- ระดับดับปริญญาตรี  
- ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ร้อยละ 70 

ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 

11. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
- ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ระดับ B1 (ปริญญาตรี)  
ระดับ B2  (ปริญญาโท) 

 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

12. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากกว่า 4.00 มากกว่า 4.00 

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน 
ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

1. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

35 ล้านบาท 3 ล้านบาท 

2. จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกน าใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 8 ผลงาน 1 ผลงาน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2565 

คณะ มหาวิทยาลัย 

3. ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อผลงานวิจัย
ทั้งหมด   

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 

4. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและ
การท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
จดสิทธิบัตร และการจดอนุสิทธิบัตร 

8 ผลงาน 3 ผลงาน 

5. จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า 

เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

10 สัญญา/ 

โครงการ 

1 สัญญา/ 
โครงการ 

6. จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหา

ชุมชน 

50 ผลงาน 4 ผลงาน 

7. ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การฝึกหัดครูต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด 
(นโยบายสภา) 

ร้อยละ 15   ร้อยละ 
15 

เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1. ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อ

สร้าง การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2565 

คณะ มหาวิทยาลัย 

2. จ านวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 8 เรื่อง 1 เรื่อง 

3. ร้อยละของจ านวนเงินที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ต่อจ านวนเงินรายได้ทังหมด ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1. ร้อยละของโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม 
(Innovation Space ) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
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โครงการและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2565 

คณะ มหาวิทยาลัย 

1. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนเพื่อ Upskill/Reskill/Life Long Learning ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

10 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมหรือจัดการเรียนการสอนที่แบบออนไลน์ 50 หลักสูตร 4 หลักสูตร 

3. จ านวนโครงการที่พัฒนา soft skill ให้กับนักศึกษา 10 โครงการ 1 โครงการ 

4. จ านวนโครงการของมหาวิทยาลัยที่ นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

10 โครงการ 1 โครงการ 

5. จ านวนผลงานวชิาการ วิจยัและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 20 ผลงาน 2 ผลงาน 

6. จ านวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับหุ้นสว่นทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 15 ผลงาน 1 ผลงาน 

7. จ านวนผลงานท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 5 ผลงาน 1 ผลงาน 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์  1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มึความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ์  2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย 
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความมั่งค่ังและยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 

  2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์  3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 3.2 พัฒนาการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
 3.3 บริหารจัดการงานส่งเสิรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์         4.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะทีเ่ป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์และบุคลากร

ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
4.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคม 
4.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลัก
สุตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

1.1.1 โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้   

1.1.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิด
สอนเพ่ือ Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 

1 หลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

 1.1.2 โครงการงานพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน VRU 
online และ MOOC 

1.1.2.1จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมหรือ
จัดการเรียนการสอนที่แบบออนไลน์ 

4  หลักสูตร 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
VRU online และ MOOC 

1.2 พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

1.2.1 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

1.2.1.1 จ านวนผลงานสร้างสรรค์เชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

10 ผลงาน 1. เจ้าฟ้าวิชาการ 
2. ผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์
ของนักศึกษา 
3. น าเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ASTC 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

  1.2.1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์   

5 ผลงาน 

  1.2.1.3 จ านวนผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. ก าหนด 

10 ผลงาน  

 1.2.2  โครงการงานจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.2.2.1  ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากร
ในการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 1. โครงการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
2. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการกลาง 

 1.2.3 โครงการงานบริหาร
จัดการงบประมาณด้านวิชาการ 

1.2.3.1 ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณด้านวิชาการ 

ร้อยละ 80 1. ถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก/วิทยากร 
2. ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 

 1.2.4 โครงการงานพัฒนา
ทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.2.4.1 จ านวนผลงานสร้างสรรค์เชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

10 ผลงาน 1. เกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด   
2. เจ้าฟ้าเกมส์ 
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
5. แข่งทักษะวิชาการระหว่างสถาบัน 

  1.2.4.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์   

5 ผลงาน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

  1.2.4.3 จ านวนผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. ก าหนด 

10 ผลงาน 
 

6. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
FoSTAT Nestle Quiz bowl 2022 
7. เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้
งานสารสนเทศ (MS office) 

  1.2.4.4 จ านวนโครงการที่พัฒนา soft 
skill ให้กับนักศึกษา 

1 โครงการ 1 . ก า ร พั ฒ น า  soft skill ให้ กั บ
นักศึกษา 

 1.2.5 โครงการงานเสริมสร้าง
ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 

1.2.5.1 จ านวนโครงการของ
มหาวิทยาลัยที่ นักศึกษาและบุคลากร
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
จริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนใน
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

1 โครงการ 1. การเสริมสร้างทักษะการเป็ น
วิศวกรสังคม 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ด้านภาษาสากล 

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80 1. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ (โครงการของศูนย์
ภาษา) 

1 .4  ส ร้ า ง เค รื อข่ าย ใน
รูป แบบประชารั ฐ เพ่ื อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐกับ
หน่วยงานภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

2 เครือข่าย 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
เกษตรระหว่างสถาบัน 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหา
สนับสนนุงบประมาณทุน
วิจัย 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนนุการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จ านวนเงินทุนสนับสนนุการวิจัยที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และ        เชิงประเด็น
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

3 ล้านบาท (โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

  2.1.1.2 จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อม
ล้ า เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

1 สัญญา/ 
โครงการ 

(โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
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กลยุทธ ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติและ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความมัน่คง
และยั่งยนืของท้องถิ่น 
ประเทศชาต ิ
 

2.2.1 โครงการส่งเสริม
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยทีถู่กน าใช้
ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์  

1 ผลงาน 1. โครงการน าเสนอผลงานเชิงประจักษ์ 
ASTC 
2. โครงการประกวดจัดสวน 
3. สร้างผลงานวจิัยเชิงประยุกตท์ี่มีการ
จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 

  2.2.1.2 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและ
การท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การ
ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อผลงานวิจัย
ทั้งหมด   

ร้อยละ 40   
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กลยุทธ ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

  2.2.1.3 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ เชิง
ประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริการและการท่องเทียว การเกษตรและ
อาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่
มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสิทธิบัตร  

3 ผลงาน 
 

 

2.3 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

2.3.1 โครงการงานพัฒนา
งานบริการวิชาการสู่
งานวิจัยและนวัตกรรม
เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 

2.3.1.1 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดท่ีเกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน  

4 ผลงาน 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
3. อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ธุรกิจ
ออกแบบจัดสวน 
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 

 2.3.2 โครงการพัฒนางาน
บริการวิชาการสู่งานวิจัย
และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่
และเชิงประเด็น 

2.3.2.1 จ านวนผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 ผลงาน (งานพันธกิจสัมพันธ์) 
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณธรรม 

ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม และรักษาวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการประสานงาน
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

3.1.1.1 จ านวนผลงานที่เกิด
จากความร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

1 ผลงาน (งานพันธกิจสัมพันธ์) 

3.2 พัฒนาการเรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเฉลิมพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ 

3.2.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

3.2.1.1 ระดับความส าเร็จ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ระดับ 4 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
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3.3 บริหารจัดการงานส่งเสิรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

3.3.1 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม      ต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.3.1.1 จ านวนผลงานท านุ
บ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนา
และตีพิมพ์ 

1 ผลงาน 1. ท าบุญข้ึนปีใหม่ 
2. บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 
3. พิธีไหว้ครู 
4. ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
5. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 29 - 

เป้าประสงค์ 4 คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

4.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้
อาจารย์และบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

4.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของ
อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาแบบมืออาชีพ 

 1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

 4.1.2 โครงการปรับภาพลักษณ์
องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

4.1.2.1  ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุก
มิติที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 4.00 1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา 

4.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคม 

4.2.1 โครงการจัดประชุมเพ่ือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2.1.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

ร้อยละ 80 1. โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ 

4.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

4.3.1 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence University) 

4.3.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นเลิศ(Excellence 
University) 

มากกว่า 150 
คะแนน 

1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

 

4.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

4.4.1 โครงการโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
ส านักงาน 

4.4.1.1 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 1. สนับสนุนการบริหารงานคณะ 
2. สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
4. โครงการแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต 
5. จัดหาครุภัณฑ์ 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการหลัก/

โครงการย่อย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองการเป็นมหาวทิยาลัยแห่งการเรียนรู้   
1. พัฒนาหลักสูตร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งการ
เรียนรู ้

1. จ านวนหลักสตูรระยะสั้นท่ี
เปิดสอนเพื่อ 
Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

1. จ านวน 1 

หลักสตูร 

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ

การเปลีย่นแปลงและ

ตอบสนองการเป็น

มหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู ้

คณะ และหลักสูตร 3,000 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 แผนงานการผลิต
บัณฑิตใหเ้ป็นผูร้อบ
รู้ มีมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
วิศวกรทางสังคม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตามปรัชญาการจดัการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
1. เจ้าฟ้าวิชาการ 1. ระดับความส าเร็จการ

พัฒนาการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาการจดัการเรียนรู้    เชิง

ผลิตภาพด้วยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

1. จ านวนผลงาน

สร้างสรรคเ์ชิง

ประจักษ์ 5 ผลงาน 

1. ส่งเสรมิการสร้างสรรค์

ผลงานของนักศึกษา เช่น เข้า

ร่วมประชุมวิชาการเพื่อ

น าเสนอผลงาน 

คณะ 1,500 ก.พ.65 แผนงานการผลิต

บัณฑิตใหเ้ป็นผูร้อบ

รู้ มีมาตรฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

มีสมรรถนะการเป็น
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

2. ผลิตผลงาน
สร้างสรรคเ์ชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษา 

1. ระดับความส าเร็จการ

พัฒนาการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาการจดัการเรียนรู้    เชิง

ผลิตภาพด้วยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

1. จ านวนผลงาน

สร้างสรรคเ์ชิง

ประจักษ ์10 ผลงาน 

1. ส่งเสรมิการสร้างสรรค์

ผลงานของนักศึกษา เช่น เข้า

ร่วมประชุมวิชาการเพื่อ

น าเสนอผลงาน การตีพมิพ์

เผยแพรผ่ลงานการแข่งขัน/

การประกวด เป็นต้น 

คณะ 40,000 ต.ค.64-ก.ย.65 ผู้ประกอบการ 

วิศวกรทางสังคม 

3. น าเสนอผลงานเชิง

ประจักษ์ ASTC 

1. ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการจดัการเรียนรู้    เชิง
ผลิตภาพด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

1. จ านวนผลงานวิจัย 

ผลงานทางวิชาการ 

10 ผลงาน 

1. ส่งเสรมิการสร้างสรรค์

ผลงานของนักศึกษา เช่น เข้า

ร่วมประชุมวิชาการเพื่อ

น าเสนอผลงาน การตีพมิพ์

เผยแพรผ่ลงานการแข่งขัน/

การประกวด เป็นต้น 

 

คณะ 18,500 พ.ค.-มิ.ย.65  

โครงการงานจดัหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 
1. โครงการจัดหา

ทรัพยากรเพื่อ

สนับสนุนการเรยีน

การสอน 

1. ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพยากรในการจดัการเรียน
การสอน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 

1. จัดหาทรัพยากรเพื่อ

สนับสนุนการเรยีนการสอน 

คณะ 
 

220,000 ต.ค.64-ก.ย.65 แผนงานการผลิต

บัณฑิตใหเ้ป็นผูร้อบ

รู้ มีมาตรฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

2. จัดหาวัสดุการ

เรียนการสอนส าหรับ

ห้องปฏิบัติการกลาง 

1. ร้อยละของการใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

ทรัพยากรในการจดัการเรียน

การสอน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

1. จัดหาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

คณะ 10,000 ต.ค.64-ก.ย.65 มีสมรรถนะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

วิศวกรทางสังคม 

โครงการงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU online และ MOOC 
1. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน VRU 
online และ MOOC 

1. จ านวนหลักสตูรฝึกอบรม
หรือจัดการเรยีนการสอนที่แบบ
ออนไลน ์

1. จ านวน 4 
หลักสตูร 

1. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน VRU online และ 
MOOC 

คณะ และหลักสูตร 10,000 ต.ค.64-ก.ย.65 แผนงานการผลิต
บัณฑิตใหเ้ป็นผูร้อบ
รู้ มีมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
วิศวกรทางสังคม 

โครงการงานบรหิารจดัการงบประมาณดา้นวิชาการ 
1. ถ่ายทอดความรู้
จากผู้มีประสบการณ์
ภายนอก/วิทยากร 

1. ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณด้านวิชาการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. บริหารจัดการงบประมาณ
ด้านวิชาการ 

คณะ 10,000 ต.ค.64-ก.ย.65 แผนงานการผลิต
บัณฑิตใหเ้ป็นผูร้อบ
รู้ มีมาตรฐานทาง
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

2. ศึกษาดูงาน/ไป
ราชการ 

1. ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณด้านวิชาการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. บริหารจัดการงบประมาณ
ด้านวิชาการ 

คณะ 40,000 ต.ค.64-ก.ย.65 วิชาการและวิชาชีพ 
มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
วิศวกรทางสังคม 

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเปน็ต่อการด าเนนิชวีิตในศตวรรษที่ 21 

1. เกษตรสมัพันธ์ต้าน
ภัยยาเสพตดิ 

1. ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะชีวิตและการ
ท างาน 

คณะ 6,600 ธ.ค. 64 แผนงานการผลิต
บัณฑิตใหเ้ป็นผูร้อบ
รู้ มีมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
วิศวกรทางสังคม 

2. เจ้าฟ้าเกมส ์ 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะชีวิตและการ
ท างาน 

คณะ 15,000 มี.ค. 65 

3. ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะชีวิตและการ
ท างาน 

คณะ 5,250 พ.ค. 65 แผนงานการผลิต
บัณฑิตใหเ้ป็นผูร้อบ
รู้ มีมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

4. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาและเตรียม

1. ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะชีวิตและการ

คณะ 12,490 มิ.ย.64 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ท างาน วิศวกรทางสังคม 

5. แข่งทักษะวิชาการ

ระหว่างสถาบัน 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะชีวิตและการ
ท างาน 

คณะ 77,150 ม.ค.-มี.ค.65 

6. การแข่งขันตอบ

ปัญหาทางวิชาการ 

FoSTAT Nestle 

Quiz bowl 2022 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะชีวิตและการ
ท างาน 

หลักสตูร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร 

8,610 พ.ค.-มิ.ย. 65 

7. เพิ่มศักยภาพ

ผู้เรยีนด้านการใช้งาน

สารสนเทศ (MS 

office) 

1. ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้

พัฒนาทักษะชีวิตและการ

ท างาน 

หลักสตูร

เกษตรศาสตร ์

7,800 ม.ค.-มี.ค. 65 

8. การพัฒนา soft 

skill ให้กับนักศึกษา 

1. จ านวนโครงการที่พัฒนา 

soft skill ให้กับนักศึกษา 

1. จ านวน 1 

โครงการ 

1. พัฒนาทักษะ soft skill 

เช่น การสื่อสาร การเจรจา

ต่อรอง การคิดวิเคราะห์ การ

ตัดสินใจอย่างมีเหตผุล ภาวะ

คณะ 3,000 พ.ย.64 - ม.ค.65 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

ผู้น า การท างานเป็นทีม การ

แก้ไขปัญหา และจติอาสา 

เป็นต้น 

โครงการงานเสรมิสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 
1. การเสรมิสร้าง
ทักษะการเป็นวิศวกร
สังคม 

1. จ านวนโครงการของ
มหาวิทยาลยัที่ นักศึกษาและ
บุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาชุมชนใน
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจนเกิดผลงาน      
เชิงประจักษ ์

1. จ านวน 1 
โครงการ 

1. เสริมสร้างทักษะการแก้ไข
ปัญหาชุมชน และสังคม 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

12,000 ม.ค. - มี.ค.65 แผนงานการผลิต
บัณฑิตใหเ้ป็นผูร้อบ
รู้ มีมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
วิศวกรทางสังคม 

  รวม 500,900   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

โครงการงานพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

1. การแปรรูปผลติภณัฑ์
เนื้อสัตว ์

1. จ านวนผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์ที่มีการ 
จดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

1. จ านวน 1 
ผลงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานบริการ
วิชาการงานวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

10,000 ม.ค. - มิ.ย.65 แผนงานการวิจัย 
การสร้าง
นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และสังคมฐานราก 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช 

1. จ านวนผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์ที่มีการ 
จดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 

1. จ านวน 1 
ผลงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานบริการ
วิชาการงานวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

10,000  
ม.ค. - มิ.ย.65 

3. อบรมผู้ประกอบการ 1. จ านวนผลงานวิจัย 1. จ านวน 1 1. พัฒนาระบบและกลไก หลักสตูร 10,000 ต.ค.64-ก.ย.65 
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

รุ่นใหม่ธุรกิจออกแบบจดั
สวน 

เชิงประยุกต์ที่มีการ 
จดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลงาน การบริหารงานบริการ
วิชาการงานวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 

เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

4. การแปรรูปผลติภณัฑ์
อาหาร 

1. จ านวนผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์ที่มีการ 
จดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จ านวน 1 
ผลงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานบริการ
วิชาการงานวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 

หลักสตูร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

10,000 ม.ค.-พ.ค. 65 แผนงานการวิจัย 
การสร้าง
นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และสังคมฐานราก 

 รวม 40,000   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

โครงการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1. ท าบุญขึ้นปีใหม่ 1. ระดับความส าเร็จท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

1. สนับสนุนการฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรม 

หลักสตูร
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

15,000 ธ.ค.64 แผนงานการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น สืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

2. บายศรีสู่ขวัญน้องใหม ่ 1. ระดับความส าเร็จท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

1. สนับสนุนการฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรม 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

4,000 มิ.ย.65 

3. พิธีไหว้คร ู 1. ระดับความส าเร็จท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ

1. สนับสนุนการฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรม 

คณะ 5,600 มิ.ย.65 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

เป้าหมาย 

4. ส่งเสรมิศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ระดับความส าเร็จท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

1. สนับสนุนการฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรม 

คณะ 3,000 มิ.ย.-ก.ค. 65 แผนงานการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น สืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

5. นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ   

1. ระดับความส าเร็จท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

1. สนับสนุนการฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรม 

คณะ 1,500 ต.ค.64-ก.ย.65 

6. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรม      ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1. จ านวนผลงานท านุ
บ ารุง สืบสาน      
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับ
การฟื้นฟูหรือพัฒนาและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

1. จ านวน 1 ผลงาน 1. สนับสนุนการฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ 
(Cultural Heritage) 
ประกอบด้วยงานฝีมือ
การท่องเที่ยวเชิง

หลักสตูร
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

10,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 
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โครงการหลัก/

โครงการย่อย 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ธุรกิจ
อาหารไทย การแพทย์
แผนไทย 

 รวม 39,100   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

   

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

โครงการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน 
1. สนับสนุนการ
บริหารงานคณะ 

1. ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

1. มากกว่าร้อยละ 90 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

คณะ 125,800 ต.ค.64 - ก.ย. 65 แผนงาน บริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลยัสู่
ความเป็นเลิศ 

2. สาธารณปูโภค 1. ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

1. มากกว่าร้อยละ 90 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

คณะ 20,000 ต.ค.64 - ก.ย. 65 

3. พัฒนาปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างและซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครภุัณฑ ์

1. ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

1. มากกว่าร้อยละ 90 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะ 101,900 ต.ค.64 - ก.ย. 65 
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

4. โครงการแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

1. ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

1. มากกว่าร้อยละ 90 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

คณะ 
และหลักสตูร 

12,000 ต.ค.64 - ก.ย. 65 แผนงาน บริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลยัสู่
ความเป็นเลิศ 

5. จัดหาครภุัณฑ ์ 1. ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

1. มากกว่าร้อยละ 90 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

คณะ 154,100 ต.ค.64 - ก.ย. 65 

โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1. โครงการประชุม

คณะกรรมการประจ าส่วน

ราชการ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้

เสียในทุกมิต ิ

1. มากกว่า 4.01 1. รายงานผลการ

ด าเนินงานของคณะ

และน าเสนอแผนการ

คณะ 12,000 ต.ค.64 - ก.ย. 65 แผนงาน บริหาร

จัดการ

มหาวิทยาลยัสู่
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

ด าเนินงานของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  

ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Excellence University) 

1. โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1. ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่การ

เป็นเลิศ

(Excellence 

University) 

1. มากกว่าร้อยละ 90 1. บริหารจัดการ

งบประมาณประจ าปี

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั 

คณะ 
และหลักสตูร 

79,200 ต.ค.64 - ก.ย. 65 แผนงาน บริหาร

จัดการ

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

1. โครงการทบทวนแผน

กลยุทธและจัดท า

แผนปฏิบัตริาชการ 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
อาจารย์และ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาแบบมือ
อาชีพ 

1. มากกว่าร้อยละ 80 1. ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ 5 ปี แลพจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี 2566 

คณะ 6,000 ต.ค.64 - ก.ย. 65 แผนงาน บริหาร

จัดการ

มหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

1. โครงการ 1. ค่าเฉลี่ยความพึง 1. มากกว่า 4.01 1. บริหารจัดการ คณะ 19,000 ต.ค.64 - ก.ย. 65 แผนงาน บริหาร
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน

งบประมาณปี 

2565 

ประชาสมัพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา 

พอใจของผู้มีส่วนได้
เสียในทุกมิติทีม่ีต่อ
มหาวิทยาลยั 

งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

และหลักสตูร จัดการ
มหาวิทยาลยัสู่
ความเป็นเลิศ 

 รวม 530,000   

 รวมทั้งสิ้น 1,110,000   
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แผนที่กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

แผนปฏบิัติการประจ าปี (ร่าง 1) 
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา 

แผนปฏบิัติการประจ าปี (ร่าง 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่ 
         แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

S1 บัณฑิตได้รับการยอมรับว่ามีความขยัน
ขันแข็ง อดทน สู้งาน 
ทนต่อแรงกดดันระหว่างการท างาน 

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้าน IT ภาษาต่างประเทศ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และ
ทักษะการสื่อสาร 

S2 มีกลุ่มผู้เรียนในอนาคตมีความ
หลากหลายในทุกช่วงวัย และอาชีพ 
S3 มีแหล่งงานรองรับบัณฑิตจ านวนมาก 

W2. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันมีจ านวนน้อย 
W3 หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความต้องการ 

กระบวนการภายใน 

S1. มีการเรียนการสอนแบบ ABCD เช่น 
หลักสูตรก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษ ฝึก
ปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ เพื่อเพ่ิมความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  

W1. ขาดปัจจัยที่เอ้ือต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการเฉพาะศาสตร์ และแปลงปฏิบัติการ 

S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล W2 มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนมากแต่ไม่มีการ
ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง 
W3 มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติน้อย  
W4 ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่า 
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 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

S3. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัย และบริการวิชาการสู่ชมชนและ
ท้องถิ่น 

W5 การออกประกาศ และระเบียบของคณะยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 

บุคลากรและความรู้ 

S1. อาจารย์มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
และความรู้ความสามารถด้านการวิชาการ
และการวิจัยเป็นอย่างดี 
 

 
W1 บุคลากรสายสนับสนุนขาดแผนการพัฒนางาน 
W2 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ/การวิจัย และบริการ (เกษตรกึ่งเมือง) 
W3มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม...ก าหนดจึงไม่สามารถลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 

 W2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ท าได้ยากเนื่องจากจ านวนอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการเป็น
กรรมการประจ าหลักสูตร และไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่เกษียณไป 

การเงิน 

มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามแผนที่วางไว้ 

W1. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่องและไม่เพียงพอที่จะพัฒนางานใหม่ 

 W2. คณะยังไม่สามารถหารายได้จากการบริการของหน่วยงานภายในคณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เพียงพอ 
W3 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของคณะจากมหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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. การก้าวไม่ทนักับการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐบาล เช่น 
เศรษฐกิจ 4.0 และการศึกษา 4.0  
T2.  การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

บุคลากรและความรู ้
 O1.  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรให้สูงขึ้นในระดบันานาชาติจากการเปิดประชาคม
อาเซียน  

 

การเงิน 
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ

รัฐบาล 
 

 


