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1. สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
1.1. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

การเมือง (Political) :   นโยบายการแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ 4.0 และการศึกษา 4.0 BCG model และ 
SDGs 

เศรษฐกิจ (Economic) :  วิกฤตการณ์อาหารโลก 
สังคม (Social) :   เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเชิงลบ และสถานการณ์โรคติดต่อ 
เทคโนโลยี (Technological) :  การเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) ระบบอัจฉริยะควบคุมด้วย

เทคโนโลยี IoT และการเกษตรแม่นย าสูง (precision agriculture) 
 

1.2. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
 
 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย S1 บัณฑิตได้รับการยอมรับว่ามีความขยัน
ขันแข็ง อดทน สู้งาน สามารถปรบัให้เข้ากับ
สถานะการณร์ะหว่างการท างาน 
S2 เป็นช่องทางในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ต่าง ๆ โดยการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีกลุ่มผู้เรยีน
ในอนาคตมีความหลากหลายในทุกช่วงวัย และ
อาชีพ 
S3 มีแหล่งงานรองรับบัณฑติจ านวนมาก 

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้าน IT 
ภาษาต่างประเทศ ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการสื่อสาร
น้อย 
W2 มีบัณฑิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
สถานประกอบการW3 นักศึกษาใหม่และ
นักศึกษาปัจจุบันมีจ านวนน้อย  
W4 หลักสตูรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรยีน 

กระบวนการภายใน 

S1 มีการ เรี ยนการสอนแบบ  ABCD  เ ช่น 
หลั กสู ต รก าหนด ให้ ท าปัญหาพิ เ ศษ  ฝึ ก
ปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  
S2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
คณะมีการน ากระบวนบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
S3 มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัย และบริการวิชาการสู่ชมชนและท้องถิน่ 

W1 ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการสนับสนุนการเรียน
การสอนและงานวิจัย เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการ เฉพาะศาสตร์  และแปลง
ปฏิบัติการ ขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
W2 มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนน้อยและไม่มี
การร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง  
W3 ไม่มีมีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
นานาชาติ 
W4 ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่ามี
น้อย 
W5 การออกประกาศ และระเบียบของคณะยัง
ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

บุคลากรและความรู ้

S1 อาจารย์มีคุณวุฒิตรงสาขา  
S2 มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนมากและมี
ความรู้ ความสามารถด้านการบริการวิชาการ
และวิจัย 

W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ/การวิจัย และ
บริการ  
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1.3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

 โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

O1 คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา 
O2 สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วย
แหล่ง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
อาหาร 
O3 นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

T1 สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันเฉพาะทาง
ของภาคเอกชนมีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึง
กัน 
T2 เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเชิงลบ 

กระบวนการ
ภายใน 

O1 มี ก า รท า ค ว าม ร่ ว มมื อ กั บสถาน
ประกอบการและหน่วยงานราชการมาก
ขึ้น 
O2 เป็นแหล่ ง ให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพให้กับชุมชน 
  

T1 การก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายรัฐบาล เช่น เศรษฐกิจ 4.0 และ
การศึกษา 4.0 BCG ,SDGs 
T2 นโยบายการแก้ปัญหาภาครัฐต่อ
อาชีพเกษตรยังไม่ประสบความส าเร็จ   

บุคลากรและ
ความรู้ 

 O1  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรให้สูงขึ้นในระดับ
นานาชาติจากวิกฤตการณ์อาหารโลก 

T1 บุคลาการมีแหล่งงานที่ดีกว่า  

การเงิน 
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
นโยบายของรัฐบาล 

T1 ปริมาณงบบประมาณที่ให้ลดจ านวน
ลง 

 
 
 
 

S3 บุคลากรมีความผูกพันธ์ต่อองค์กรสูง ท าให้
เกิดความมั่นคง 
S4 บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

W2 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม...ก าหนดจึง
ไม่สามารถลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 
W3 บุคลากรสายสนับสนุนขาดแผนการพัฒนา
งาน 
W4 อาจารย์และบุคลากรมีจ านวนจ ากัด ภาระ
งานมากกว่าจ านวนอาจารย์ 
W5 ขาดบุคคลมีชื่อเสียงในการจูงใจให้มีผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาต่อ 

การเงิน 

S1 มีการ เบิ กจ่ ายงบประมาณได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามแผนที่วางไว้ 

W1 การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน
และทรัพยากรจากมหาวิทยาลยัมแีนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่องและไม่เพียงพอที่จะพัฒนางาน
ใหม ่
W2 คณะยังไม่สามารถหารายไดจ้ากการบริการ
ของหน่วยงานภายในคณะได้อย่างเป็นรูปธรรม
และเพียงพอ 
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1.4. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
1.4.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

พันธกิจ - หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า  
- หลักสูตรวิชาชีพ และปฏิบัติการที่มีใบรับรองคุณวุฒิ 
- งานวิจัยสามารถช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
- งานบริการวิชาการต้องจัดหารายได้ ท าให้ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน 

การปฏิบัติการ - สามารถบูรณาการการศึกษา วิจัย  และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น 
- การมีโจทย์วิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และการบริการวิชาการ ที่ช่วยแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

ทรัพยากรบุคคล - การพัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
- การกระตุ้นให้สร้างผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 
1.4.2 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

พันธกิจ - ความหลากหลายของกลุ่มผู้เรียน และลูกค้าอื่นๆ 
การปฏิบัติการ - การได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฐาน

รากเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
- การมีพ้ืนที่รับผิดชอบ มีโจทย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

ทรัพยากรบุคคล - ความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรแต่ละคนที่มีหลากหลาย 
 

1.4.3 โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
- 

1.5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
- การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพโดยใช้

พ้ืนที่ในสังคม (Social Lab) 
- งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่น 
- งานบริการวิชาการท่ียกระดับให้ชุมชนมีความยั่งยืน และจัดหารายได้จากงานบริการวิชาการ 

 
2. แผนกลยุทธ์หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2566 – 2570 

2.1 ปรัชญา (ถ้ามี) 
  สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 2.2 อัตลักษณ์  
    บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 2.3 เอกลักษณ์  
  เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
  พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาชุมชน 
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 2.5 สมรรถนะหลัก 
  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนทางด้านเกษตรและอาหาร 
  2.6 ค่านิยม 
  AGRI =  A: Activeness ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
    G: Green ส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    R: Relationship มีเครือข่าย ความสัมพันธ์ เป็นกัลยาณมิตร 
    I: Innovation มีนวัตกรรม 
 2.7 พันธกิจ  
  1) พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอาหารให้มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของ
สังคม น าความรู้ความสามารถด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น 
  2) พัฒนาการวิจัย มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 
  3) พัฒนาการบริการวิชาการ ประสานความร่วมมือ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์แก่ชุมชนในท้องถิ่น 
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมนวัตกรรม 
 2.8 วิสัยทัศน์  
  ผู้น าด้านการเกษตรปลอดภัยและอาหารเพ่ืออนาคต โดยการบูรณาการพันธกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและ เศรษฐกิจฐานรากชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  2.9 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์
 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับ
ติดตาม  66 67 68 69 70 

1. จ านวนหลักสตูรระยะ
สั้น 

4 4 3 3 3 หลักสูตร อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย์ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

2. จ านวนวิจัยตอบโจทย์
นโยบายมหาวิทยาลยั
และนโยบายรัฐบาล 
เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
และท้องถิ่น 

10 10 10 10 10 ผลงาน อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย์ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

3. จ านวนงานบริการ
วิชาการที่ยกระดบัให้
ชุมชนมีความยั่งยืน 

5 5 5 5 5 ผลงาน อ.ภาคิณ หมั่น
ทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และบริการ
วิชาการ 

   
2.10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 - การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 - งานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคม และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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 - ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 - คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและ
เป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

     
2.11 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 2565 2566 2567 2568 2569 

วัตถุประสงค ์1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
1.1 จ านวนหลักสตูร

ระยะสั้น 
หลักสตู

ร 
4 4 3 3 3 อ.ศิริวิมล ศรี

มีทรัพย ์
อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

1.2 ร้อยละรายวิชาที่
มีผลงานเชิง
ประจักษ์ 

ร้อยละ 95 95 95 95 95 อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

1.3 จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการ
เผยแพร ่

ผลงาน 5 5 5 5 5 อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

1.4 จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการอ้างอิง
หรือใช้ประโยชน ์

ผลงาน 5 5 5 5 5 อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

1.5 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
หรือกิจกรรม
การเรยีนรู้จาก
การปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 

ร้อยละ 50 50 50 50 50 อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

วัตถุประสงค ์2 งานวิจัยและนวตักรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม 
และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
2.1 ร้อยละของ

ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 



7 

2.2 จ านวน
โครงการวิจัยรับ
ใช้สังคม 

โครงกา
ร 

1 1 1 1 1 อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

2.3 จ านวน
ผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการ
เผยแพร ่

ผลงาน 15 15 15 15 15 อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

2.4 จ านวน
ผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์ทีม่ีการ
จดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผลงาน 3 3 3 3 3 อ.ศิริวิมล ศรีมี
ทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

2.5 จ านวน
นวัตกรรมหรือ
ผลงาน บริการ
วิชาการที่
สามารถสรา้ง
คุณค่าแก ่
ผู้รับบริการ 
ชุมชน และ
สังคม 

ผลงาน 3 3 3 3 3 อ.ศิริวิมล ศรี
มีทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

วัตถุประสงค ์3. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิน่ด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

3.1 จ านวนชุมชนที่
มีศักยภาพใน
การจัดการ
ตนเอง 

ชุมชน 1 1 1 1 1 อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 

3.2 จ านวนการให้
ค าปรึกษา/
ยกระดับ
คุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์

ผลงาน 3 3 3 3 3 อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 

3.3 รายได้จากการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
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วิชาการ 

วัตถุประสงค ์4. คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อ
ประชาชน 

4.1 1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปรญิญา
เอก 

ร้อยละ 40 40 45 45 50 ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 

4.2 2. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 40 60 60 60 65 ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 

4.3 3. ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 3 3 4 4 4 ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 

4.4 4. ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อม 
และองค์กร 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 

4.5 5. ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 

4.6 6. ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
องค์กร 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 

4.7 7. จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ด ี

ผลงาน 1 1 1 1 1 ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
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และ
บริหาร 

4.8 8. ร้อยละของ
หลักสตูรที่มผีล
การประเมิน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
หลักสตูร ตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่
ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 25 25 25 25 25 อ.ศิริวิมล ศรี
มีทรัพย ์

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

4.9 9. ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 95 95 95 95 95 ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 

 
2.13 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับภาครัฐและเอกชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมใน

การท างานในยุค 4.0 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล และทักษะดิจิทัล 
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.5 เสริมสร้างความรู้  และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับชุมชนฐานราก 

 กลยุทธ์ 
  2.1. จัดหาแหล่งทุนวิจัย 
  2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบโจทย์ระดับชุมชนฐานรากและประเทศ  
  2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในองค์กร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และต่อยอด

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปและ

วัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ 

  3.1 บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
  3.2 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model และ SDGs  



10 

  3.3 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  3.4 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
  4.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์และบุคลากร  
  4.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคม 
  4.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  4.4 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นคณะสีเขียว 
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 2.14 โครงการตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2566 - 2570 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ/
ติดตาม 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

1.1.1 การน าเสนอ
ผลงานเชิงประจักษ ์
ASTC 2023 

1.1.1.1 จ านวน
ผลงานเชิง
ประจักษ์ 
ผลงานวิจัยทาง
วิชาการของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
การเผยแพร่
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติตาม
เกณฑ ์กพอ. 
ก าหนด 

5 5 5 5 5 1. เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
ในระดับชาติ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

1.1.2 ประกวดจัด
สวน 

1.1.2. จ านวน
ผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัล หรือการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1 1 1 1 1 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันประกวดจัด
สวนในระดับชาติ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 
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1.1.3 แข่งขันทักษะ
วิชาการระหว่าง
สถาบัน 

1.1.3. จ านวน
ผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัล หรือการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5 5 5 5 5 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างสถาบัน 2. เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
รูปแบบการท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
คณะเกษตรศาสตร์และ
คณะที่เก่ียวข้องของหมา
วิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 
และทักษะดิจิทัล 

1.3.1 การอบรมการ
ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

1.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(IC3) ต่อจ านวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ทั้งหมด 

90 90 90 90 90 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านการใช้งาน
สารสนเทศ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

อ.ศิริวิมล 
ศรีมีทรัพย์ 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

1.5 เสริมสร้าง
ความรู้ และ
ทักษะ soft skill 
ของนักศึกษาให้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และเป็นที่ยอมรับ

1.5.1 เกษตรสัมพันธ์ 1.5.1 จ านวน
โครงการที่พัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 1. เ พ่ือให้นักศึกษาของ
คณะได้ท ากิจกรรมเชิง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ร่ ว ม กั น
นักศึกษาคณะอ่ืน 

2. เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 
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ของสังคม 1.5.2 การแข่งขัน
กีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้า
เกมส์" 

1.5.2 จ านวน
โครงการที่พัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 1. เ พ่ือให้นักศึกษาของ
คณะได้ท ากิจกรรมเชิง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ร่ ว ม กั น
นักศึกษาคณะอ่ืน 
2. เ พ่ือให้นักศึกษาของ
คณะมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงจากการ
แข่งขันกีฬา 

3. เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วชิาการ 

1.5.3 ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

1.5.3 จ านวน
โครงการที่พัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 1. เ พ่ือให้นักศึกษาได้มี
คว ามพร้ อม ในท า ง าน
ภายหลังจบการศึกษาทั้ง
ด้านแนวคิด บุคลิกภาพ 
และมารยาททางสังคม 
2. เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
ทราบถึงแนวการท างาน
ในสายอาชีพต่างๆ จากรุ่น
พ่ี 

3 .เพ่ือพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในการสมัคร
งาน 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 
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1.5.4 ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษา 

1.5.4 จ านวน
โครงการที่พัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 1. เ พ่ือให้นักศึกษาใหม่
ของคณะได้มีความเข้าใจ
ใ น บ ท ห น้ า ที่ แ ล ะ ก ฏ
ระเบียบต่างๆ ของการ
เป็นนักศึกษา 
2. เ พ่ือให้นักศึกษาใหม่
ของคณะได้มีความเข้าใจ
ถึงการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ต้องศึกษา 
3. เ พ่ือให้นักศึกษาใหม่
และนักศึกษารุ่น พ่ีของ
ค ณ ะ ไ ด้ ท า กิ จ ก ร ร ม
ร่ ว ม กั น ก่ อ เ กิ ด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้อง 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับนักศึกษา
ใหม ่ " 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 
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1.5.5 การวางแผน
ธุรกิจและขายสินค้า
ออนไลน์ 

1.5.5 จ านวน
โครงการที่พัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 1. พัฒนาทักษะSoft skill 
ในการวางแผนธุรกิจและ
ขายสินค้าออนไลน์ 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 

1.5.6 การแข่งขัน
ตอบปัญหาทาง
วิชาการ FoSTAT 
Nestle Quiz bowl 
2023 

1.5.6 จ านวน
โครงการที่พัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 1. เพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาความรู้ของ
นักศึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาเพ่ือ
สร้างบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผศ.ภาสุรี 
ฤทธิเลิศ 

ผศ.ภาสุรี 
ฤทธิเลิศ 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

1.5.7 รับขวัญน้อง
ใหม่ 

1.5.7 จ านวน
โครงการที่พัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 1. เ พ่ือเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอันดีตาม 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้
ตระหนักถึงความสามัคคี
ระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีรุ่น
น้อง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 
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1.5.8 พิธีไหว้ครู 1.5.8 จ านวน
โครงการที่พัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 1. เ พ่ือเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอันดีตาม 
2. เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
ตระหนักถึงความกตัญูญู
กตเวทีต่ออาจารย์ 

 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
บริการ
วิชาการ 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ เพ่ือ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการท างานใน
ยุค 4.0 

1.2.1 จัดหาวัสดุการ
เรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ 

1.2.1 ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณด้าน
วิชาการ 

95 95 95 95 95 1. จัดหาทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 

1.2.2 จัดหาวัสดุการ
เรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ 

1.2.2 ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณด้าน
วิชาการ 

95 95 95 95 95 1. จัดหาทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 
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1.2.3 ศึกษาดูงาน/ไป
ราชการ 

1.2.3 ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณด้าน
วิชาการ 

95 95 95 95 95 1. บริหารจัดการ
งบประมาณด้าน
วิชาการ 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วางแผน
พัฒนา
และ
บริหาร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับชุมชนฐานราก  
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1………….. 2.1.1………………… 2.1.1.1……………… - - - - - - - - - 
2.2………………. 2.2.1………………… 2.2.1.1……………….. - - - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม อนุรักษ ์ศิลปและวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2565 2566 2567 2568 2569 

3.3 ส่งเสริมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

3.3.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และเผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรม
อาหารมอญ 

3.1.1 จ านวน
ผลงาน/นวัตกรรม
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม ที่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

1 1 1 1 1 

1. สร้างจิตส านึกการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม   
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่ มรดกทาง
วัฒนธรรมด้านอาหาร
มอญ 
3. เพ่ือบูรณาการกับ
รายวิชาเทคโนโลยี
อาหารหมักและจุล
ชีววิทยาทางอาหาร  
แล ะบู รณากา ร กั บ
งานวิจัยการอนุรักษ
พัฒนาและเพ่ิมมูลค่า
วัตถุดิบอาหารจากภูมิ
ปัญญาชาวมอญ อ.
สามโคก จ.ปทุมธานี  

4. เพ่ือผลิต
เผยแพร่และ
จ าหน่ายปลาร้า
มอญอัดก้อนเชิง
พาณิชย์   

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

อ.ภาคิณ 
หมั่นทุ่ง 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และบริการ
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2565 2566 2567 2568 2569 

4.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษามุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

4.3.1 โครงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.3.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนา
ตนเอง 
(Improvement 
Plan) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

80 80 80 80 80 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 

4.3.2 โครงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.3. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนา
ตนเอง 
(Improvement 
Plan) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ 
(EdPEx).... 

80 80 80 80 80 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 
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4.3.3 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

4.3.3 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนา
ตนเอง 
(Improvement 
Plan) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

80 80 80 80 80 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 

4.2 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
เพ่ือเป็น
หน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อ

4.2.1 ทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

4.2.1. ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

100 100 100 100 100 1. เพ่ือทบทวนแผน
กลยุทธ์ 5 ป ี   2. 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
2567 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 
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สังคม 4.2.2
ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษา 

4.2.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 1. เพ่ือให้นักศึกษาใน
ร ะดั บมั ธ ยม ศึ ก ษ า
ตอนปลาย มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
หลักสูตรต่าง ๆ ของ
ค ณ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี                                         
2. เ พ่ือแนะน าคณะ 
และหลักสูตรให้แก่
บุคคลภายนอกได้เป็น
ที่รู้จัก       

3. เพ่ือให้คณะเกิด
ความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการจัด
แนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 

4.2.3 สนับสนุน
การบริหารงาน
คณะ 

4.2.3 ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 
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4.2.4 สนับสนุน
การบริหารงาน
คณะ 

4.2.4 ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 

4.2.5
สาธารณูปโภค 

4.2.5 ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 

4.2.6 พัฒนา
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

4.2.6 ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 

4.2.7 จัดหา
ครุภัณฑ์ 

4.2.7 ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 1. บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 
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4.2.8 วารสารคณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร 

4.2.8 จ านวน
ระบบงานการ
บริการ การบริหาร
จัดการที่น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 1. เพ่ือเป็นสื่อกลางใน
การเผยแพร่
ความก้าวหน้าของ
ผลงานวิจัยและ
บทความวิชาการด้าน
การเกษตรและอาหาร 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ์ 
แสงเงิน 

ผศ.ดร.
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และบริหาร 

 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินการแผนกลยุทธ์ 
 แนวทางการก ากับ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ช่องทาง กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา/ความถี่ 
การจัดประชุมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ บุคลากรทุกระดับ ทุกปีงบประมาณ 
การเซ็นค ารับรองการแสดงเจตจ านงการท า OKRs บุคลากรทุกระดับ ปีละ 2 ครั้ง 
การเซ็นรับทราบผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับ ปีละ 2 ครั้ง 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ ทุก 1 เดือน 
สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และกลุ่ม line ของคณะ บุคลากรทุกระดับ เป็นประจ า 
หนังสือแจ้งเวียนแจ้งไปยังหลักสูตร/รายบุคคล บุคลากรทุกระดับ เป็นประจ า 
การเดินพูดคุย/ชี้แจง/ติดตามงานอย่างไม่เป็นทางการ บุคลากรทุกระดับ เป็นประจ า 
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5. ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 
ตัวช้ีวัด  ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินผล 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชนปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงาน
ในพ้ืนที่โด้มีโอกาสก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอน การบริหารต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด 

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ที่ร่วมท า MOU ร่วมพัฒนา เอกสารที่
พิจารณา  
1. MOU 2.การด าเนินการตาม MOU 3.มคอ. 2 ไม่รวมหลักสูตรระยะสั้น 

2. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

- อาจารย์นักพัฒนา ให้นับที่งานวิชาศึกษาท่ัวไป  - ผลงานของ ร.ร.สาธิต 
ให้นับที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ร้อยละจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ รวมถึง
เงินที่มาจากการบริจาคของชุมชนในพ้ืนที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มุ่ง
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ต่อจ านวนงบประมาณท้ังหมด 

นับที่จ านวนเงิน และ ตีราคามูลค่าตามตลาดที่วัดได้ชัดเจน งบประมาณให้
อาจารย์เข้าร่วมด าเนินงานในโครงการที่ลงพ้ืนที่ นับงบประมาณที่จัดสรร
ต้นปี ไมร่วมงบลงทุน 

4. จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

นับจากเงินที่เป็นรายได้ ประชุมด้านศิลปวัฒนธรรม  

5. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ต่อจ านวนนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 ทั้งหมด   

วัดนักศึกษา ปี ที่ 3 ของทุกคณะ 

6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ(CEFR) ต่อจ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

- ป.ตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายงาน 
- บัณฑิตศึกษา ป.โท ปี 2 เอก ปี 3  

7. จ านวนผลงานผลิตภัณฑ์งาน ที่เกิดจากความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น   

นับตาม AM 

 


