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คานา

ด้

วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทา
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินพ.ศ.2555-2558 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้กาหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทาแผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ 2558
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558
ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์กับตัวบ่งชี้ของสกอ. และสมศ.
เปูาหมายและตัวชี้วัดของความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะ
สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
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ความเป็นมา

ด้

วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มี
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นอกจากนี้มาตรา 14 และ
มาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้กาหนดว่า
ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2558 มาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยคานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผนปฏิบัติราชการของคณะกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงและก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
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หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่ว นร่วมในการบริห ารจัด การ การบ ารุง รั กษา การใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้ นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สัง คม ปรับ ปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

ปรัชญา (Philosophy)
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
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เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบาย (Policies)
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมหารวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา
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เป้าประสงค์ (Goals)
1.
2.
3.
4.

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
บริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
รอยต่อกับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา
การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาการจัดการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้
การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การสร้างโอกาสทางการศึกษา

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์

การเงินในอุดมศึกษา

ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ

เครือข่ายอุดมศึกษา
การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาการบริหารและการจัดการ
ภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้
และคุณธรรม
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ
และนานาชาติ

กรอบแนวคิดการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรทีม่ ี
คุณภาพ ความรู้ และ
คุณธรรม

การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ

การพัฒนาคณะเป็นแหล่ง
เรียนรู้และให้บริการวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปญ
ั ญาสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

การทานุบารุง ศาสนา
ศิลปะ
และวัฒนธรรม

การพัฒนาการบริหารและ
การจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
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แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมปิ ัญญาสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประสิทธิผล

ผลิตบัณฑิตทางด้าน
การผลิตผลงานวิจัยที่มี
การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่ง
เทคโนโลยีการเกษตรที่มี
คุณภาพระดับชาติและ
เรียนรูแ้ ละบริการวิชาการ
คุณภาพ ความรู้และคุณธรรม
นานาชาติ
ชุมชนท้องถิ่น
ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนาไปใช้
และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ คุณธรรม และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์

คุณภาพ

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตาม
เกณฑ์
ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม

ประสิทธิภาพ

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิต
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ
และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเปูาหมาย

ความต้องการของผู้เรียน
การพัฒนาความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ระดับคณะ

พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาการบริหารจัดการ
การพัฒนาคุณภาพและ
ภายในคณะตามหลักธรรมภิ
มาตรฐานการศึกษา
บาล
การให้บริการวิชาการด้าน
บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
เทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถนาไปใช้
ธรรมาภิบาล
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดาริ

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

การให้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

การประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ

การพัฒนา
องค์กร
หน่วยงาน
ภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

อานวยความสะดวก
ในการรับบริการ
สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรเทคโนโลยี

ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558
หัวข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558

การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ
ความรู้ และคุณธรรม
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ
ความรู้ และคุณธรรม
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการชุมชน
ท้องถิ่น
การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กับ
ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตรง
ความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รับการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสาขาวิชาโดย
การเน้นการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

โครงการ

ตัวบ่งชี้

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตทางการเกษตร

สกอ. 1.7

2. โครงการพัฒนาทักษะและ
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่
นักศึกษา
3. โครงการเสริมสร้างทักษะ
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

สกอ. 1.7
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สกอ.
กระบวนการจัดการเรียนรู้
และการบูรณาการกับงานวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(1) การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
และการบูรณาการกับงานวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(3) การนากระบวนการวิจัย
มาใช้ในการเรียนการสอน

สมศ.

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวบ่งชี้

4. โครงการปัจฉิมนิเทศ

สกอ. 2.2

5. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

สกอ. 2.2

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
การเรียนการสอนและการวิจัย

สกอ. 1.8
สกอ. 2.4

7. โครงการจัดหาวัสดุการเรียน สกอ. 1.8
การสอน
8. โครงการสนับสนุนการเรียน สกอ. 1.10
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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สกอ.
การบริการนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
การบริการนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
การบริหารหลักสูตร
(4) การจัดเตรียมความพร้อม
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
(2) สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นห้องปฏิบัติการวิจัย
การบริหารหลักสูตร
(4) การจัดเตรียมความพร้อม
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การดูแลช่วยเหลือและ
สมศ.3
สนับสนุนนักศึกษา

สมศ.

ผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงาน

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวบ่งชี้

สกอ. 1.10

สกอ. 1.12

1.2

1.3

จัดหาทรัพยากรทางการ
ศึกษา พัฒนารูปแบบการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมจัดทาแผนการตลาด

9. โครงการสหกิจศึกษา

สกอ. 2.2

1. โครงการ Agri English
Camp

สกอ. 2.2

1. โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์คณะ
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สกอ.
สมศ.
(3) การส่งเสริมการเผยแพร่
ตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์/สาระ
นิพนธ์ของนักศึกษา
การดูแลช่วยเหลือและ
สนับสนุนนักศึกษา
(4) สร้างโอกาสการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
ได้มาตรฐานสากล
(บัณฑิตศึกษา)
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
การบริการนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
การบริการนักศึกษา
สมศ.19 มาตรการส่งเสริม
(3) จัดกิจกรรมเตรียมความ
(ภายในสถานศึกษา)
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวบ่งชี้
สกอ.

และสร้างเครือข่ายกับ
สถานศึกษา

- 15 -

สมศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัย

2.2

โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ 1. โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางานวิจัยและนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ ระหว่างสถาบัน
นานาชาติ

2. โครงการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

ตัวบ่งชี้
สกอ.
สกอ. 2.4 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
(5) มีการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย สร้างขวัญและ
กาลังใจ ตลอดจนยอกย่อง
นักวิจัย/อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น
สกอ. 2.4 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
(2) สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยในประเด็นของ
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัย
สกอ. 2.4 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
(4) จัดสรรงบประมาณเพื่อ
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สมศ.

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์

โครงการ

3. โครงการสนับสนุนและยก
ย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น

4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของหลักสูตร**

5. โครงการวิจัยของ
อาจารย์**

ตัวบ่งชี้
สกอ.
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
สกอ. 2.4 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
(5) มีการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย สร้างขวัญและ
กาลังใจ ตลอดจนยอกย่อง
นักวิจัย/อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น
สกอ. 1.4 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาสังกัดหลักสูตร
สกอ. 1.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
และการบูรณาการกับ
งานวิจัย การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
(3) การนากระบวนการวิจัย
มาใช้ในการเรียนการสอน
สกอ. 1.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
สมศ.
และการบูรณาการกับ
6
งานวิจัย การบริการวิชาการ
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สมศ.

อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวบ่งชี้

สกอ. 2.4

สกอ. 2.5
สกอ. 2.6
6. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
หน่วยงาน**

สกอ. 2.4
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สกอ.
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
(3) การนากระบวนการวิจัย
มาใช้ในการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
(3) จัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
(3) จัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

สมศ.

สมศ.
7

อาจารย์มีงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

3.2

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการ
1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : ปลูกพืชไม่ใช้ดิน

ตัวบ่งชี้
สกอ.
สมศ.
สกอ. 1.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
สมศ.13 การบริการวิชาการที่
และการบูรณาการกับ
ส่งผลต่อสถานศึกษา
งานวิจัย การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
(2) การนากระบวนการ
บริการวิชาการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน
สกอ.
การบริการวิชาการแก่สังคม สมศ.14 การบริการวิชาการที่
ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
2.7

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : โดนัทยีสต์และ
สังขยานมสด
3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : ชอคโกแลตมัฟฟิน
และบราวนี่เสริมผา
1. โครงการตามแนว
สกอ.
พระราชดาริ : โครงการหญ้า 2.7
แฝก
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
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สมศ.20 มาตรการส่งเสริม
(ภายนอกสถานศึกษา)
การบริการวิชาการแก่สังคม

สมศ.14 การบริการวิชาการที่
ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
สมศ.18 เอกลักษณ์สถานศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับ
โครงการ
กลยุทธ์
ที่
4.1 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 1. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
ทานุบารุงสืบสานประเพณี
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทานุบารุง สืบสานศิลปะและ ศิลปวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมของชาติ

4.2

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

2. โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้
สกอ.
สมศ.
สกอ. 1.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
สมศ.15 การส่งเสริม
และการบูรณาการกับ
สนับสนุนศิลปะและ
งานวิจัย การบริการวิชาการ
วัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
(4) การสอดแทรกศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกระบวนการเรียนการสอน
สกอ. 2.3 กิจกรรมนักศึกษา
(2) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
สกอ. 2.3 กิจกรรมนักศึกษา
สมศ.15 การส่งเสริม
(2) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
สนับสนุนศิลปะและ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
5.1 สร้างเสริมธรรมาภิบาล
ทางการบริหาร

โครงการ

ตัวบ่งชี้

1. โครงการจัดทาแผนพัฒนางาน สกอ.
เพื่อความก้าวหน้าในสายงานของ 2.8
บุคลากร

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทางานเป็นทีม
3. โครงการจัดทาแผนพัฒนา
อาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ของ
บุคลากร
4. โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กร
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย

สกอ.
การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจและกลุ่ม
สถาบัน
(4) การบริหารอัตรากาลัง
และพัฒนาความรู้ให้
บุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุน

สมศ.

สมศ.
12

สกอ.
2.8
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การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจและกลุ่ม
สถาบัน

การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์

โครงการ

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2. การสนับสนุนการบริหาร
สานักงาน
3. การซ่อมแซมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์
4. การจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง
5. การจัดบริการสาธารณูปโภค
6. โครงการทบทวนและจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ

ตัวบ่งชี้

สกอ.
2.8

สกอ.
2.8

- 22 -

สกอ.
สมศ.
(6) การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
การบริหารของคณะเพื่อ
สมศ.11 การบริหารความเสี่ยง
การกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจและกลุ่ม
สถาบัน
(3) การบริหารความเสี่ยง
ต่อปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ
คณะ

การบริหารของคณะเพื่อ
สมศ.9 การดาเนินงานของ
การกากับติดตามผลลัพธ์
สภาสถาบัน/
ตามพันธกิจและกลุ่ม
คณะกรรมการประจา
สถาบัน
คณะ
(1) การจัดทาแผนกลยุทธ์ที่

ลาดับ
ที่

5.2

กลยุทธ์

พัฒนาสถานที่ ภูมิทัศน์
รอบคณะ

โครงการ

ตัวบ่งชี้
สกอ.
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
สถาบัน

สมศ.
สมศ.
10
สมศ.
16

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอกเพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพ
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษา
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การดาเนินงานของ
คณบดี
การพัฒนาสุนทรียภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
6.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
6.2 พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

6.3

โครงการ
1. โครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
1. โครงการส่งเสริมเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ*

ตัวบ่งชี้
สกอ.
สกอ. 1.1 ตัวบ่งชี้มาตรฐาน

สกอ. 1.8 การบริหารหลักสูตร
(6) การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนของ
อาจารย์

พัฒนาสัมฤทธิผลการ
1. โครงการถ่ายทอดความรู้จาก สกอ.
เรียนรู้ตามคุณลักษณะของ ผู้มปี ระสบการณ์ภายนอก
2.3
บัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
2. โครงการแข่งขันกีฬาเจ้าฟูา
เกมส์

สกอ.
2.3
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กิจกรรมนักศึกษา
(2) กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่กาหนดโดย
สถาบัน
กิจกรรมนักศึกษา
(2) กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ

สมศ.
สมศ.2 ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตร
สมศ.5 อาจารย์มีความรู้
ความสามารถ
สมศ.8 อาจารย์ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์
สมศ.12 การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

ลาดับ
ที่

6.4

กลยุทธ์

พัฒนาความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่า

ตัวบ่งชี้

โครงการ
3. โครงการแข่งขันกีฬาเฟรชชี่

สกอ.
2.3

4. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะ

สกอ.
2.3

5. โครงการ
เทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา

สกอ.
2.3

6. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
1. โครงการร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิชาการ FoSTAT
2015
2. โครงการเชิดชูคนเก่งคนดีศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือ
กับศิษย์เก่า

สกอ.
2.2
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สกอ.
กิจกรรมนักศึกษา
(2) กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนักศึกษา
(2) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมนักศึกษา
(3) จักกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา

สมศ.

สมศ.1 ผู้เรียนเป็นคนดี
สมศ.17 อัตลักษณ์ผู้เรียน

การบริการนักศึกษา
สมศ.3
(6) ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในสายอาชีพ

ศิษย์เก่าทาประโยชน์ให้
สถาบัน

ลาดับ
ที่
6.5

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

โครงการ

สกอ.
ให้แก่ศิษย์เก่า

พัฒนาระบบและกลไกการ 1. โครงการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและ
คณะ
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สมศ.

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2558
เป้าหมายปี 2558
คณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ออกฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษา

ร้อยละ 90

2. ร้อยละของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอดแทรกเนื้อหาและกระบวนการด้านคุณธรรม จริยธรรม
4. จานวนโครงการอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5. จานวนโครงการอบรมหรือกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละ 5
ร้อยละ 100
1 โครงการ
1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
2. ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจา
3. ร้อยละของงานวิจัยอาจารย์ของอาจารย์ประจาที่นาไปใช้ประโยชน์

40,000 บาท/คน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการร่วมกับศิษย์เก่า
2. จานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย

1 โครงการ
1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุ บารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. จานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติเข้ากับการจัดการเรียน
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1 รายวิชา

เป้าหมายปี 2558
คณะ

ตัวชี้วัด
การสอน
2. จานวนกิจกรรมที่เน้นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทานุบารุง เผยแพร่และสืบ
สานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติ

2 กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนงาน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1.ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการผศ/รศ/ศ ต่ออาจารย์ประจา
2.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
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ร้อยละ 35
ร้อยละ 80
≥3.51 คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
กลยุทธ์

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาโดยเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
1.3 ส่งเสริม จัดทาแผนการตลาด และสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์

2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทางานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์

4.1 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุง สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
4.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน
5.2 พัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์รอบคณะ
5.3 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์

6.1 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
6.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
6.4 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
6.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
1.1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
การศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และได้รับ
การปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชาโดยเน้นการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1.2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ
เรียนการสอนและงานวิจัย
1.1.4 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการ
สอน
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1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ทางการเกษตร
2. โครงการพัฒนาทักษะและ
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษา
3. โครงการเสริมสร้างทักษะ
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุายวิชาการ
และหลักสูตร
เกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝุายวิชาการ
และหลักสูตรวิทย์ฯเทค
โนอาหาร
รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

กลยุทธ์

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
1.3 ส่งเสริม จัดทาแผนการตลาด
และสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา

โครงการหลัก

โครงการย่อย

1.1.5 โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
1.1.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
ตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
1.2.1 โครงการเสริมทักษะด้านภาษาแก่
นักศึกษา

1. โครงการสหกิจศึกษา

1.3.1 โครงการพัฒนาแผน
ประชาสัมพันธ์ของคณะ

1. โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
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ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร**
1. โครงการ Agri English Camp รุ่นที่
2
รองคณบดีฝุายวิชาการ
และหัวหน้าสานักงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

2.1 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ 1. โครงการค่ายวิจัยชุมชน
วิจัย**
2. โครงการค่ายครูพันธุ์ใหม่กับการทา
วิจัยในชั้นเรียน
3. โครงการสถิติวิจัย
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทางาน 2.2.1 โครงการประชุมวิชาการ
วิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
ระดับชาติและนานาชาติ
สถาบัน ASTC 2015
2.2.2 โครงการสนับสนุนการผลิตผล
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
งานวิจัย
หลักสูตร**
2. โครงการวิจัยของอาจารย์**
3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
(R2R)**
2.2.3 โครงการสนับสนุนและยกย่อง
1. โครงการ Most Valuable
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
Researcher
2.2.4 โครงการสนับสนุนการ
1. โครงการไปรษณีย์วิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัย
หมายเหตุ **งบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและวิจัย
หลักสูตร
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
รองคณบดีฝุาย
วางแผนและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

3.1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและตามความ
ต้องการของชุมชน

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

3.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือบริการวิชาการภายในชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า
และหน่วยงานในต่างประเทศ
3.2.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสืบ
สานแนวพระราชดาริ
3.2.2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ
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ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการบริการวิชาการหลักสูตร
รองคณบดีฝุายกิจการ
เกษตรศาสตร์ (อบรมเชิงปฏิบัติการ : ปลูก นักศึกษาและบริการ
พืชโดยไม่ใช้ดิน)
วิชาการและหลักสูตร
เกษตรศาสตร์
2. โครงการบริการวิชาการหลักสูตร
รองคณบดีฝุายกิจการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักศึกษาและบริการ
(อบรมเชิงปฏิบัติการ 1. การทาโดนัทยีสต์ วิชาการและหลักสูตร
และสังขยานมสด และ 2. ชอคโก
วิทย์เทคโนอาหาร
แลตมัฟฟินและบราวนี่เสริมผา
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการ รองคณบดีฝุายกิจการ
วิชาการกับปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ
1. โครงการตามแนวพระราชดาริ:
โครงการหญ้าแฝก
2. โครงการไก่ไข่อินทรีย์
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตน์ฯ
4. นิทรรศการวันเจ้าฟูา
รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการและ 2
หลักสูตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

4.1 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุง สืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

4.1.1 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุ
บารุง สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ไทย

4.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

4.2.1 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

-
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ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการวันลอยกระทง
รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
2. โครงการทาบุญวันขึ้นปีใหม่
3. โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
วิชาการ
4. โครงการแห่เทียนพรรษา
5. โครงการวันสงกรานต์
6. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่
วัฒนธรรม
7. โครงการไหว้ครูประจาปีการศึกษา พ.ศ.
2558
1. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ 5.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
มีศักยภาพ และมีความก้าวหน้าในสาย ทางานเป็นทีม
งาน
5.1.2 โครงการจัดทาแผนพัฒนางานเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
5.1.3 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมรายได้ของบุคลากร
5.1.4 โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์กร
5.2 พัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์รอบ
5.2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
คณะ
และภายนอกเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
5.2.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา
5.3 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการ
5.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
บริหาร
เรียนการสอนและการวิจัย
5.1.2 โครงการสนับสนุนการบริหาร
สานักงาน
5.1.3 โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์
5.1.4 โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง
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ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงาน

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และหัวหน้าสานักงาน

กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

5.1.5 โครงการจัดบริการสาธารณูปโภค
5.1.6 โครงการทบทวนและจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุายวางแผน
และวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

6.1 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
6.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

6.1.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตร
6.2.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
6.3.1 โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัต
ลักษณ์

1. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับ
นักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
1. โครงการส่งเสริมเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ**

รองคณบดีฝุายวิชาการ

6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

6.3.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้
นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

6.4 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า

6.4.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
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1. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก
2. โครงการแข่งขันกีฬาเจ้าฟูาเกมส์
3. โครงการแข่งขันกีฬาเฟรชชี่
4. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
5. โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา
6. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษา
1. โครงการร่วมแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ FoSTAT 2015
2. โครงการเชิดชูคนเก่งคนดีศรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
1. โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า

รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร
หัวหน้าสานักงาน
รองคณบดีฝุายกิจการ

กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

ศิษย์เก่า
6.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน 6.5.1 โครงการพัฒนาการดาเนินงานตาม 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
หมายเหตุ **งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร
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ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ
คณะและหลักสูตร 3
หลักสูตร

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการ
1.นักศึกษาเข้า
1.นักศึกษาไม่ต่า
พัฒนาคุณลักษณะ ร่วมโครงการ
กว่าร้อยละ 80 มี
บัณฑิตทาง
(เกษตรศาสตร์ชั้น ความพึงพอใจไม่
การเกษตร
ปีที่ 1) มีความพึง ต่ากว่า 3.51
พอใจต่อโครงการ
2. โครงการ
1.จานวนนักศึกษา 1. 20 คน
พัฒนาทักษะ
ที่เข้าร่วม
และ
โครงการ
2. 3.51 คะแนน
จรรยาบรรณ
2.ความพึงพอใจ
วิชาชีพแก่
ต่อโครงการ
นักศึกษา
3. โครงการ
1.จานวนนักศึกษา 1. 20 คน
เสริมสร้างทักษะ ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ

1.ศึกษาดูงาน
หลักสูตร
สถาน
เกษตรศาสตร์
ประกอบการที่
ประสบ
ความสาเร็จ
1.ฝึกอบรม
หลักสูตร
วิชาชีพให้แก่ เกษตรศาสตร์
นักศึกษา

15,000

เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.1.1

7,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.1.1

1.ฝึกอบรม
วิชาชีพให้แก่

5,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงาน
พัฒนา

1.1.1
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หลักสูตร
วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

นักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร
4. โครงการปัจฉิม
นิเทศ

โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
1.จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ที่เข้า
ร่วมโครงการ
2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1. จานวน
อาจารย์ที่เข้า
ร่วมอบรม
สัมมนา
วิชาการ/วิชาชีพ

2. 3.51 คะแนน

นักศึกษา

1.ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2.ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

1.การเตรียม
ความพร้อมใน
การทางานเช่น
การสมัครงาน
การสัมภาษณ์
งาน
1.อบรม
สัมมนา
วิชาการ/
วิชาชีพ

1. จานวน
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่
จัดซื้อตาม

2 รายการ

โครงการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ
โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพื่อการ
เรียนการสอน
และงานวิจัย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

และเทคโนโลยี
การอาหาร

จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
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ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ
คุณภาพ
บัณฑิต

คณะ

5,000

เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.1.1

คณะ

50,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.1.1

คณะ
หลักสูตร

846,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.1.1

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับการ
จัดสรร
2. ดาเนินการ
จัดซื้อตามเวลา
ที่กาหนด
โครงการจัดหา 1. จานวน
ร้อยละ 90 ของ 1. จัดซื้อวัสดุ
วัสดุการเรียน
อาจารย์ที่ได้รับ อาจารย์
การเรียนการ
การสอน
การจัดสรร
สอน
งบประมาณวัสดุ
การเรียนการ
สอน
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
1. โครงการสหกิจ 1. จานวน
1. ร้อยละ 100
1. การเตรียม
ศึกษา
ผู้เข้าร่วม
ความพร้อม
โครงการ (นัก
2. หลักสูตรละ 2 ทางด้าน
ศึกษาสหกิจ
โครงการ
วิชาการและ
ศึกษา)
3. อย่างน้อย
การปฏิบัติงาน
2. โครงการวิจัย 3.51 คะแนน
ก่อนสหกิจ
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ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

คณะ

250,000

ต.ค.57-ก.ย. แผนงาน
58
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.1.1

คณะ
หลักสูตร

40,000

ก.ค.-ก.ย.58 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.1.2

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จากการปฏิบัติสห
ศึกษา
กิจศึกษา
2. เสนอ
3. ความพึงพอใจ
โครงงานสห
ผู้เข้าร่วม
กิจศึกษา
โครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
1. โครงการ
1. จานวน
1 หลักสูตร 1.พัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตรใหม่
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรใหม่ที่
ได้รับการพัฒนา
โครงการเสริมทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา
1. โครงการ Agri 1. นักศึกษาทุกชั้น 1. 25 คน
English Camp ปีเข้าร่วม
2. ไม่น้อยกว่า
รุ่นที่ 2
โครงการอย่าง
3.51 คะแนน
น้อยร้อยละ 80
ของเปูาหมาย
2. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
โครงการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ของคณะ

1. ค่าย
ภาษาอังกฤษ
(Agri
English
camp)
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คณะ
หลักสูตร

งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ

30,000**

ต.ค.57-ก.ย. แผนงาน
58
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.1.3

10,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต

1.2.1

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

1. โครงการจัดทา 1. จานวนแผ่นพับ 1. 10,000 แผ่น
สื่อประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
2. 1 เวบไซต์
ของคณะ
2. จานวนเวบไซต์
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

กิจกรรม
1. จัดทาแผ่น
พับ
ประชาสัมพันธ์
2. จัดทาเวบ
ไซต์คณะ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

คณะ

40,000

รวม

1,268,000

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ
ต.ค.57-ก.ย. แผนงาน
1.3.1
58
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต
ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย
1. โครงการพัฒนา 1.จานวนอาจารย์/
ศักยภาพด้านการ
นักวิจัยที่เข้ารับ
วิจัย
การอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย

ร้อยละ 80
ของ
อาจารย์
ทั้งหมด

โครงการประชุม
วิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC
2015

1.
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
จานวน 20
คน
2. 3.51

1.นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ

กิจกรรม

1.โครงการค่ายวิจัย
ชุมชน
2. โครงการค่ายครู
พันธุ์ใหม่กับการทา
วิจัยในชั้นเรียน
3. โครงการสถิติ
วิจัย
1. เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ
2. นาเสนอผลงาน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถาบันวิจัย

(งบวิจัย)**

คณะ
หลักสูตร

20,000

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ต.ค.57-ก.ย.
58

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลัย/
2558
โครงการ
แผนงานผลิต
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงานผลิต
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

2.1.1

2.2.2

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

หลักสูตร

(งบวิจัย)**

ต.ค.57-ก.ย.
58

อาจารย์

(งบวิจัย)**

ต.ค.57-ก.ย.
58

หน่วยงาน

(งบวิจัย)**

ต.ค.57-ก.ย.
58

คณะ
หลักสูตร

3,000

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลัย/
2558
โครงการ

คะแนน
โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
1. โครงการวิจัยเพื่อ 1. จานวน
พัฒนาท้องถิ่นของ
โครงการวิจัยของ
หลักสูตร
หลักสูตร
2. โครงการวิจัยของ 1. จานวนอาจารย์
อาจารย์
ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย
3. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน
(R2R)
โครงการสนับสนุน
และยกย่องนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น

1. จานวน
โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน
1. จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. จานวนนักวิจัย
ที่ได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น

1
โครงการ/
หลักสูตร
ร้อยละ 10
ของ
อาจารย์
ทั้งหมด
1 โครงการ

เขียนและเสนอ
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
1. เขียนและเสนอ
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย

1.เขียนและเสนอ
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
1. ไม่น้อย 1. รวบรวมและ
กว่าร้อยละ ติดตามข้อมูล
80 ของ
เกี่ยวกับทุนวิจัยที่
จานวน
นักวิจัยได้รับ
อาจารย์
งบประมาณ
ทั้งหมด
สนับสนุน
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แผนงานผลิต
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
แผนงานผลิต
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

แผนงานผลิต
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ก.ค.-ก.ย.58 แผนงานผลิต
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.3

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

โครงการสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

1.จานวน
จดหมายข่าว
เกี่ยวกับงานวิจัย

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

2. 1 คน/ 2. ประเมินผล
ปี
นักวิจัยที่ได้รับเงิน
วิจัยสนับสนุน
สูงสุด
3. มอบรางวัล
เดือนละ 1 1. รวบรวม คัด
ฉบับ
สรร วิเคราะห์
สังเคราะห์
งานวิจัย
2. จัดทาจดหมาย
ข่าวและเผยแพร่
เกี่ยวงานวิจัย
ตลอดจนข้อมูล
สนับสนุนการทา
วิจัย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

คณะ
หลักสูตร

3,600

รวม

26,600

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลัย/
2558
โครงการ

ก.ค.-ก.ย.58 แผนงานผลิต
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

2.2.3

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและตามความต้องการของชุมชน
โครงการบริการวิชาการหลักสูตรเกษตรศาสตร์
1. โครงการอบรม 1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ไม่น้อยกว่า 1. อบรมเชิง
หลักสูตร
เชิงปฏิบัติการ:
โครงการ (25 คน) ร้อยละ 75 ปฏิบัติการ
เกษตรศาสตร์
ปลูกพืชไม่ใช้ดิน
2. ความพึงพอใจ ของเปูาหมาย
ของโครงการ
2. ไม่ต่ากว่า
3. ผู้เข้าร่วม
3.51 คะแนน
โครงการมีความรู้ 3. มากกว่า
เรื่องที่ได้รับบริการ ร้อยละ 70
วิชาการเพิ่มขึ้น
โครงการบริการวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. โครงการอบรม 1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ไม่น้อยกว่า 1. อบรมเชิง
หลักสูตรวิทย์ฯ
เชิงปฏิบัติการ: การ โครงการ (20 คน) ร้อยละ 75 ปฏิบัติการ
เทคโนอาหาร
ทาโดนัทยีสต์และ 2. ความพึงพอใจ ของเปูาหมาย
สังขยาใบเตย
ของโครงการ
2. ไม่ต่ากว่า
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งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลั
2558
ย/โครงการ

25,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงาน
ให้บริการ
วิชาการ

3.1.1

10,000

เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
ให้บริการ
วิชาการ

3.1.1

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลั
2558
ย/โครงการ

3. ผู้เข้าร่วม
3.51 คะแนน
โครงการมีความรู้ 3. มากกว่า
เรื่องที่ได้รับบริการ ร้อยละ 70
วิชาการเพิ่มขึ้น
2. โครงการอบรม 1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ไม่น้อยกว่า 1. อบรมเชิง
หลักสูตรวิทย์ฯ
15,000
เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
เชิงปฏิบัติการ: การ โครงการ (20 คน) ร้อยละ 75 ปฏิบัติการ
เทคโนอาหาร
ให้บริการ
ทาชอคโก
2. ความพึงพอใจ ของเปูาหมาย
วิชาการ
แลตมัฟฟินแลต
ของโครงการ
2. ไม่ต่ากว่า
มัฟฟินและบราวนี่ 3. ผู้เข้าร่วม
3.51 คะแนน
เสริมผา
โครงการมีความรู้ 3. มากกว่า
เรื่องที่ได้รับบริการ ร้อยละ 70
วิชาการเพิ่มขึ้น
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการภายในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานในต่างประเทศ
1. โครงการพัฒนา 1. จานวนเครือข่าย 1 เครือข่าย 1.สร้างเครือข่าย
คณะ
ต.ค.-ธ.ค.57 แผนงาน
ความร่วมมือด้าน
ความร่วมมือด้าน
ให้บริการ
บริการวิชาการกับ
บริการวิชาการกับ
วิชาการ
ปศุสัตว์จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
ปทุมธานี
ปทุมธานี
โครงการบริการวิชาการเพื่อสืบสานแนวพระราชดาริ
1. โครงการตาม
1. ความพึงพอใจ 1. ไม่น้อยกว่า 1. เพาะขยายพันธุ์
คณะ
10,000
ก.ค.-ก.ย.58 แผนงาน
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3.1.1

3.1.2

3.2.4

โครงการย่อย
แนวพระราชดาริ:
โครงการหญ้าแฝก

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

ต่อโครงการ
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ด้านหญ้าแฝก
เพิ่มขึ้น
3. จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
1. นิทรรศการเฉลิม 1. จานวนผู้เข้าร่วม
พระเกียรติ
โครงการ (50 คน)
พระบาทสมเด็จ
2. ระดับความพึง
พระเจ้าอยู่หัว
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. นิทรรศการเฉลิม 1. จานวนผู้เข้าร่วม
พระเกียรติสมเด็จ โครงการ (50 คน)
พระนางเจ้า
2. ระดับความพึง
พระบรมราชินีนาถ พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. นิทรรศการเฉลิม 1. จานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลั
2558
ย/โครงการ
ให้บริการ
วิชาการ

3.51 คะแนน
2. เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย
10%
3. ไม่น้อย
กว่า 75 ของ
เปูาหมาย

หญ้าแฝก
2. เผยแพร่ความรู้
เรื่องหญ้าแฝกและ
แนวพระราชดาริ

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ของเปูาหมาย
2. ไม่ต่ากว่า
3.51
1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ของเปูาหมาย
2. ไม่ต่ากว่า
3.51
1. ไม่น้อยกว่า

1. จัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ

คณะ

2,000

ต.ค.-ธ.ค.57 แผนงาน
ให้บริการ
วิชาการ

3.2.3

1. จัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ

คณะ

2,000

ก.ค.-ก.ย.58 แผนงาน
ให้บริการ
วิชาการ

3.2.3

1. จัดนิทรรศการ

คณะ

2,000

ก.ค.-ก.ย.58 แผนงาน

3.2.3
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โครงการย่อย
พระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตน์

4. นิทรรศการวัน
เจ้าฟูา

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย
โครงการ (50 คน)
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (50 คน)
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

กิจกรรม

ร้อยละ 75 เฉลิมพระเกียรติ
ของเปูาหมาย
2. ไม่ต่ากว่า
3.51
1. ไม่น้อยกว่า 1. จัดนิทรรศการ
ร้อยละ 75 เฉลิมพระเกียรติ
ของเปูาหมาย
2. ไม่ต่ากว่า
3.51
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

คณะ

15,000

รวม

81,000

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลั
2558
ย/โครงการ
ให้บริการ
วิชาการ

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงาน
ให้บริการ
วิชาการ

3.2.3

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
1. โครงการวันลอย
1. จานวนนักศึกษา 1. ไม่น้อยกว่า 1. จัดกิจกรรมลอย
กระทง
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75 กระทง
2. ระดับความพึง ของเปูาหมาย 2. ประกวดกระทง
พอใจของผู้เข้าร่วม 2. ไม่ต่ากว่า
โครงการ
3.51 คะแนน

2. โครงการทาบุญขึ้น
ปีใหม่

1. จานวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่า 1. ถวายภัตตาหารเช้า
ร้อยละ 75 พระสงฆ์ และร่วมกัน
ของเปูาหมาย ทาบุญตักบาตร
2. ไม่ต่ากว่า
3.51 คะแนน
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หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

คณะ

2,000

ต.ค.-ธ.ค.57

คณะ

13,000

ม.ค.-มี.ค.58

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ
แผนงาน
ส่งเสริม
พัฒนา
เผยแพร่การ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
แผนงาน
ส่งเสริม
พัฒนา
เผยแพร่การ
ทานุบารุง

4.1.1

4.1.1

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

3. โครงการบายศรีสู่
ขวัญ

1. จานวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่า 1. บายศรีสู่ขวัญแก่
ร้อยละ 75 น้องใหม่ชั้นปีที่ 1
ของเปูาหมาย
2. ไม่ต่ากว่า
3.51 คะแนน

คณะ

4,500

4. โครงการแห่เทียน
พรรษา

1. จานวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่า 1. ถวายเทียนพรรษา
ร้อยละ 75
ของเปูาหมาย
2. ไม่ต่ากว่า
3.51 คะแนน

คณะ

2,000

5. โครงการวัน
สงกรานต์

1. จานวนนักศึกษา 1. ไม่น้อยกว่า 1. รดน้าดาหัวและขอ
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75 พรจากผู้ใหญ่
2. ระดับความพึง ของเปูาหมาย

คณะ

4,000
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โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ
ศิลปวัฒนธรร
ม
ก.ค.-ก.ย.58 แผนงาน
4.1.1
ส่งเสริม
พัฒนา
เผยแพร่การ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
ก.ค.-ก.ย.58 แผนงาน
4.1.1
ส่งเสริม
พัฒนา
เผยแพร่การ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
4.1.1
ส่งเสริม
พัฒนา
ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

พอใจของผู้เข้าร่วม 2. ไม่ต่ากว่า
โครงการ
3.51 คะแนน

6. โครงการจัด
นิทรรศการเผยแพร่
วัฒนธรรม

1. จานวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่า 1.จัดนิทรรศการ
ร้อยละ 75 เผยแพร่วัฒนธรรม
ของเปูาหมาย อาหารชาวมอญ
2. ไม่ต่ากว่า
3.51 คะแนน

คณะ

4,500

7. โครงการไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา
พ.ศ. 2558

1. จานวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่า 1. จัดทาพานไหว้ครู
ร้อยละ 75 2. ร่วมกิจกรรมไหว้
ของเปูาหมาย ครู
2. ไม่ต่ากว่า
3.51 คะแนน

คณะ

2,000

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
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โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ
เผยแพร่การ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
4.1.1
ส่งเสริม
พัฒนา
เผยแพร่การ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
ก.ค.-ก.ย.58 แผนงาน
4.1.1
ส่งเสริม
พัฒนา
เผยแพร่การ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

โครงการหลัก/
โครงการย่อย
1. โครงการเครือข่าย
การเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย
1. จานวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติ
เหมาะสม

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ของเปูาหมาย
2. ไม่ต่ากว่า
3.51 คะแนน
3. อย่างน้อย
2 คน

กิจกรรม
1. สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้
2. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
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หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
คณะ

5,000

รวม

37,000

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ปี 2558
/โครงการ
เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
4.2.1
ส่งเสริม
พัฒนา
เผยแพร่การ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการย่อย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ทางานเป็นทีม

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

1.จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2.ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการจัดทา
1. จานวน
แผนพัฒนางานเพื่อ บุคลากรที่เข้า
ความก้าวหน้าใน
ร่วมโครงการ
สายงานของ
จัดทาแผน
บุคลากร
โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพเพื่อ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ
ม.ค.-มี.ค.58 แผนงานการ
5.6.2
บริหารจัดการ
ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

1.ไม่น้อยกว่า 1. อบรมการ
10 คน
ทางานเป็นทีม
2.ไม่น้อย
กว่าระดับ 3

คณะ

5,000

1. 10 คน

คณะ

15,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงานการ
บริหารจัดการ

5.6.2

คณะ

4,000

เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงานการ
บริหารจัดการ

5.6.2

1. จัดทา
แผนพัฒนางาน
เพื่อความก้าวหน้า
ในสายงานของ
บุคลากร

1.จานวน
1.ไม่น้อยกว่า 1.อบรมอาชีพ
ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน
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โครงการย่อย
ส่งเสริมรายได้ของ
บุคลากร

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

2.ความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรม
โครงการสนับสนุน 1.จานวน
เสริมสร้างความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรม
ความเข้าใจในการ 2.ความพึง
ทาวิจัยเพื่อพัฒนา พอใจของผู้เข้า
องค์กร
อบรม
โครงการปรับปรุง 1. จานวน
ภูมิทัศน์ภายในและ สถานที่ที่ได้รับ
ภายนอกเพื่อพัฒนา การพัฒนา
สุนทรียภาพ
โครงการพัฒนา
1. แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ด้วย
ที่นักศึกษา
ตนเองและส่งเสริม สามารถใช้
การเรียนรู้ด้าน
เรียนรู้ด้วย
ภาษา
ตนเอง
โครงการ
1. การจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ

2.ไม่น้อย
กว่าระดับ 4
1.ไม่น้อยกว่า 1. อบรมการทา
10 คน
วิจยั
2.ไม่น้อย
กว่าระดับ 4

คณะ

3,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงานการ
บริหารจัดการ

5.6.2

1 แห่ง

1. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบคณะ

คณะ

5,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงานการ
บริหารจัดการ

5.4.2

1 แห่ง

1. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง

คณะ

5,800

ต.ค.-ธ.ค.57 แผนงานการ
บริหารจัดการ

5.4.2

1.จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะ
หลักสูตร

5,000

ม.ค.-มี.ค.58 แผนงานการ
บริหารจัดการ

5.6.2

2 ด้าน
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โครงการย่อย

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย

วิจัยและการ
เรียนการสอน

โครงการสนับสนุน
การบริหาร
สานักงาน

1.ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 1.การสนับสนุน
ของผู้รับบริการ
การเรียนการสอน
สานักงานคณะ
2.บริการนักศึกษา
และบุคลากรคณะ

โครงการซ่อมแซม 1. จานวน
10 รายการ
บารุงรักษาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
และสานักงานที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม
โครงการจัดหา
1. จานวน
ร้อยละ 80
น้ามันเชือ้ เพลิง
ผู้รับบริการ
ของ
ยานพาหนะ
บุคลากร
ของคณะ

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ

ทางด้านการเรียน
การสอนและ
งานวิจัย
คณะ

366,900

ต.ค.57-ก.ย. แผนงานการ
58
บริหารจัดการ

5.6.1

1. ซ่อมแซมและ
บารุงรักษา
ครุภัณฑ์

คณะ

165,000

ต.ค.57-ก.ย. แผนงานการ
58
บริหารจัดการ

5.6.1

1. จัดหาวัสดุ
เชื้อเพลิงเพื่อใช้
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการ

คณะ

110,000

ต.ค.57-ก.ย. แผนงานการ
58
บริหารจัดการ

5.6.1
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โครงการย่อย

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

เรียนการสอน
โครงการจัดบริการ 1. จานวน
ร้อยละ 80 1. จัดหา
สาธารณูปโภค
บุคลากรที่ได้รับ
ของ
สาธารณูปโภคเพื่อ
บริการ
บุคลากร สนับสนุนการ
สาธารณูปโภค
ดาเนินงานของ
คณะ
โครงการทบทวน
1. ร้อยละของ 1. ไม่น้อย
1. ทบทวนแผนกล
และจัดทา
ผู้เข้าร่วม
กว่าร้อยละ ยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ โครงการ
80
2. จัดทา
2. แผนปฏิบัติ 2.
แผนปฏิบัติ
ราชการ
แผนปฏิบัติ ราชการ
3. ความพึง
ราชการ
พอใจต่อ
3. ไม่น้อย
โครงการ
กว่าร้อยละ
75
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หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ประเด็น
โครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี
มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ

คณะ

28,000

ต.ค.57-ก.ย. แผนงานการ
58
บริหารจัดการ

5.6.1

คณะ

60,000

ต.ค.57-ก.ย. แผนงานการ
58
บริหารจัดการ

5.6.1

รวม

772,700

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
1. โครงการเตรียม 1. จานวนนักศึกษา 1. ร้อยละ 80 1. อบรมเกี่ยวกับ
คณะ
ความพร้อมสาหรับ ที่เข้าร่วมโครงการ ของนักศึกษา ทักษะการได้รับการ
นักศึกษาเข้าสู่
2. ความพึงพอใจ ชั้นปีที่ 4
จ้างงาน
ตลาดแรงงาน
ของนักศึกษาที่เข้า 2. 3.51
ร่วมโครงการ
คะแนน
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.โครงการส่งเสริม 1. จานวนอาจารย์ 1. ร้อยละ 80 1. เข้าร่วมอบรม
คณะ
อาจารย์และบุคลการ และบุคลากรที่
ของอาจารย์ วิชาการ/วิชาชีพ
เข้าร่วมประชุม
ได้รับการอบรม
และบุคลากร
วิชาการ อบรม
วิชาการ/วิชาชีพ
วิชาชีพ
โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์
1. โครงการถ่ายทอด 1. จานวนรายวิชา 1. 4 รายวิชา 1. เชิญวิทยากรมา
คณะ
ความรู้จากผู้มี
ที่มีการเชิญ
2. อย่างน้อย บรรยายให้ความรู้
หลักสูตร
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งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

10,000

ม.ค.-มี.ค.58

225,000**

5,000

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ
แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

6.1.1

ต.ค.57-ก.ย.58 แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

6.2.1

ต.ค.57-ก.ย.58 แผนงาน
ยกระดับ

6.3.1

โครงการย่อย
ประสบการณ์
ภายนอก

2. โครงการแข่งขัน
กีฬาเจ้าฟูาเกมส์

3. โครงการแข่งขัน
กีฬาเฟรชชี่

4. โครงการแข่งขัน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย
วิทยากรมา
บรรยายหรือ
ศึกษาดูงาน
ภายนอก
2. ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มี
ต่อวิทยากร
1. จานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
2. ระดับความพึง
พอใจต่อโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

1. แข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย/
ระหว่างคณะ
2. ประกวดกอง
เชียร์
1. แข่งขันกีฬา
ภายในคณะ
2. ประกวดกอง
เชียร์

คณะ

25,000

ม.ค.-มี.ค.58

คณะ

8,000

ก.ค.-ก.ย.58

1. แข่งขันกีฬา
ภายในคณะ

คณะ

20,000

ต.ค.-ธ.ค.57

กิจกรรม

3.51 คะแนน ในวิชา/โครงการ
ต่างๆ
2. ศึกษาดูงาน
ภายนอก

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ของเปูาหมาย
2. ไม่ต่ากว่า
3.51
1. จานวนผูเข้า
1. ไม่น้อยกว่า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 75
2. ระดับความพึง ของเปูาหมาย
พอใจต่อโครงการ 2. ไม่ต่ากว่า
3.51
1. จานวนผูเข้า
1. ไม่น้อยกว่า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 75
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โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา
แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา
แผนงาน
ยกระดับ

6.3.1

6.3.1

6.3.1

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

2. ระดับความพึง ของเปูาหมาย
พอใจต่อโครงการ 2. ไม่ตากว่
่ า
3.51
5. โครงการ
1. จานวนผูเข้า
1. ไม่น้อยกว่า 1. กิจกรรมจิตอาสา
คณะ
10,000
เทคโนโลยีการเกษตร ร่วมโครงการ
ร้อยละ 75
หลักสูตร
จิตอาสา
2. ระดับความพึง ของเปูาหมาย
พอใจต่อโครงการ 2. ไม่ต่ากว่า
3.51
6. โครงการพัฒนา 1. จานวน
1. ไม่น้อยกว่า 1.อบรมเกี่ยวกับ
คณะ
10,000
บุคลิกภาพ คุณธรรม ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75 เรื่องคุณธรรม
หลักสูตร
จริยธรรมนักศึกษา
2. ระดับความพึง ของเปูาหมาย จริยธรรม และ
พอใจต่อโครงการ 2. ไม่ต่ากว่า บุคลิกภาพ
3.51
โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมแข่งขันเพื่อรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
1. โครงการร่วม
1.ร้อยละของ
1.ร้อยละ 80 1.เพิ่มพูนความรู้
หลักสูตร
10,000
แข่งขันตอบปัญหา
ผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ไม่ต่ากว่า ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
ทางวิชาการ
ที่ได้เข้าร่วมชมการ 3.51
วิทยาศาสตร์และ
และ
FoSTAT Nestle
แข่งขันตอบปัญหา
เทคโนโลยีการ
เทคโนโลยี
Quiz Bowl 2014
2.ความพึงพอใจ
อาหาร
การอาหาร

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

กีฬาภายในคณะ
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ม.ค.-มี.ค.58

ก.ค.-ก.ย.58

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา
แผนงาน
6.3.1
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา
แผนงาน
6.3.1
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

6.3.2

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

2.คัดเลือกผู้เข้าร่วม
แข่งขัน
3.เข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหา
2. โครงการเชิดชูคน 1.จานวนบุคลากร 1.บุคลากร
1.จัดทาแบบประเมิน
เก่งคนดีศรีคณะ
ที่ได้รับการเสนอ ดีเด่น 2 คน การเสนอชื่อ
เทคโนโลยีการเกษตร ชื่อให้ได้รับรางวัล และชมเชย 2 2.การเสนอชื่อ
2.ผู้เข้าร่วม
คน
อาจารย์และ
โครงการมีขวัญ
บุคลากรสาย
และกาลังใจในการ
สนับสนุนให้ได้รับ
ทางานเพิ่มมากขึ้น
รางวัล
3.ประเมินผล
คะแนน
4.มอบรางวัล
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
1. โครงการบริการ 1.จานวนโครงการ 1 โครงการ 1.จัดทาโครงการ
วิชาการแก่ศิษย์เก่า ความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ/
บริการวิชาการโดย
มีศิย์เก่าเข้ามามีส่วน

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

คณะ

2,000

ม.ค.-มี.ค.58

แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

6.3.2

คณะ

3,000

เม.ย.-มิ.ย.58 แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน

6.4.1

ต่อโครงการ
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โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

ร่วมพัฒนา
โครงการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
1. โครงการประกัน 1.จานวนผู้เข้าร่วม 1.ร้อยละ 50 1.จัดทารายงานผล
คุณภาพการศึกษา
โครงการที่มี
การประเมินตนเอง
ความรู้ความเข้าใจ
2.รับการตรวจ
ในการทาประกัน
ประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คณะ
หลักสูตร

งบประมาณ

30,000

รวม
133,000
รวมทั้งสิ้น 2,318,300
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ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

โครงสร้าง
ประเด็น
แผน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณปี มหาวิทยาลัย
2558
/โครงการ
การศึกษา

เม.ย.-ก.ย.58 แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

6.5.1

แผนดาเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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แบบสรุปโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กนผ 06
สรปแผนงาน โครงการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลิต/โครงการหลัก / กิจกรรมย่อย

เงินแผ่นดิน
งบดาเนินงาน งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษบกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงาน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ 1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทางการเกษตร
กิจกรรม 2 โครงการพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่
นักศึกษา
กิจกรรม 3 โครงการเสริมสร้างทักษะนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
กิจกรรม 4 โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการ 2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
โครงการ 3 โครงการจัดหาครุภณั ฑ์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย
โครงการ 4 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน
250,000.00
งาน จัดการศึกษา
โครงการ 5 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
กิจกรรม 1โครงการสหกิจศึกษา
งาน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โครงการ 6 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
30,000.00**
กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
30,000.00**
งาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ 7 โครงการเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษา
กิจกรรม 1 Agri English Camp
งาน จัดทาแผนการตลาด
โครงการ 8 โครงการพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ของคณะ
40,000.00
กิจกรรม 1 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คณะ
40,000.00
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์
290,000.00

เงินรายได้
งบลงทุน

846,000.00

รวม

งบดาเนินงาน งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน

รวม

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

รวม

32,000.00
15,000.00

32,000.00
15,000.00

32,000.00
15,000.00

32,000.00
15,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

5,000.00
5,000.00
50,000.00

5,000.00
5,000.00
50,000.00

5,000.00
5,000.00
50,000.00

5,000.00
5,000.00
50,000.00

846,000.00
250,000.00

846,000.00

40,000.00
40,000.00

40,000.00
40,000.00

30,000.00**
30,000.00**
10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

40,000.00
40,000.00
846,000.00

งบสนับสนุนจากแหล่ง
อื่น
ระบุแหล่ง
จานวน งบดาเนินงาน
งบประมาณ

1,136,000.00 132,000.00
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132,000.00

250,000.00

846,000.00
250,000.00

40,000.00
40,000.00

40,000.00
40,000.00

30,000.00**
30,000.00**

30,000.00**
30,000.00**

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

40,000.00
40,000.00

40,000.00
40,000.00

422,000.00

846,000.00

1,268,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินรายได้

เงินแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลิต/โครงการหลัก / กิจกรรมย่อย

งบดาเนินงาน งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

รวม

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แผนงาน : ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
งาน ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ 1 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC 2015
โครงการ 2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
โครงการ 3 โครงการสนันสนุนและยกย่องนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัยดีเด่น
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
แผนงาน ให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานให้บริการทางวิชาการ
งาน สืบสานตามแนวพระราชดาริ
โครงการ 1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสืบสานตามแนวพระราชดาริ
กิจกรรม 1 โครงการตามแนวพระราชดาริ : โครงการหญ้าแฝก
งาน บริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ 1 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ตามความต้องการของชุมชน
กิจกรรม 1 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรเกษตรศาสตร์
กิจกรรม 2 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
โครงการ 2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว
กิจกรรม 2 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรม 3 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
กิจกรรม 4 นิทรรศการวันเจ้าฟ้า
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์

งบดาเนินงาน งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน

20,000.00
3,600.00
3,000.00
26,600.00

รวม

20,000.00
3,600.00
3,000.00
26,600.00

งบสนับสนุนจากแหล่ง
ระบุแหล่ง
จานวน
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน งบบุคลากร

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

รวม

20,000.00
3,600.00
3,000.00
26,600.00

20,000.00
3,600.00
3,000.00
26,600.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

50,000.00
25,000.00

50,000.00
25,000.00

50,000.00
25,000.00

50,000.00
25,000.00

25,000.00
21,000.00

25,000.00
21,000.00

25,000.00
21,000.00

25,000.00
21,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00
15,000.00

2,000.00
15,000.00

2,000.00
15,000.00

2,000.00
15,000.00

81,000.00

81,000.00

81,000.00

81,000.00

-
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินรายได้

เงินแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลิต/โครงการหลัก / กิจกรรมย่อย

งบดาเนินงาน งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
แผนงาน ทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ 1 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทานุบารุง สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย30,000.00
กิจกรรม 1 โครงการวันลอยกระทง
2,000.00
กิจกรรม 2 โครงการทาบุญขึน้ ปีใหม่
13,000.00
กิจกรรม 3 โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
4,500.00
กิจกรรม 4 โครงการแห่เทียนพรรษา
2,000.00
กิจกรรม 5 โครงการวันสงกรานต์
4,000.00
กิจกรรม 6 โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรม
4,500.00
โครงการ 2โครงการเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
โครงการ 3 โครงการไหว้ครูประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2558
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์
30,000.00
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
แผนงาน การบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน บริหารจัดการสานักงาน
โครงการ 1 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในและนอกเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
5,000.00
โครงการ 2โครงการพัมนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา 5,800.00
โครงการ 3 โครงการจัดทาแผนพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
15,000.00
โครงการ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการทางานเป็นทีม
5,000.00
โครงการ 5 โครงการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ของบุคลากลากร 4,000.00
โครงการ 6 โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้เข้าใจในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
โครงการ 7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการ 8 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการ 9 โครงการสนับสนุนการบริหารสานักงาน
144,200.00
โครงการ 10 โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาครุภณั ฑ์
165,000.00
โครงการ 11 โครงการจัดหาน้ามันเชือ้ เพลิง
110,000.00
โครงการ 12 โครงการจัดบริการสาธารณูปโภค
โครงการ 13 โครงการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์
454,000.00

งบลงทุน

รวม

งบดาเนินงาน งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน

รวม

30,000.00
2,000.00
13,000.00
4,500.00
2,000.00
4,000.00
4,500.00

งบสนับสนุนจากแหล่ง
ระบุแหล่ง
จานวน
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน งบบุคลากร

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

รวม

5,000.00
2,000.00

5,000.00
2,000.00

30,000.00
2,000.00
13,000.00
4,500.00
2,000.00
4,000.00
4,500.00
5,000.00
2,000.00

7,000.00

7,000.00

37,000.00

37,000.00

3,000.00
5,000.00

3,000.00
5,000.00

5,000.00
5,800.00
15,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
5,000.00

5,000.00
5,800.00
15,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
5,000.00

144,200.00 222,700.00
165,000.00
110,000.00
28,000.00
60,000.00

222,700.00

28,000.00
60,000.00

366,900.00
165,000.00
110,000.00
28,000.00
60,000.00

366,900.00
165,000.00
110,000.00
28,000.00
60,000.00

454,000.00 318,700.00

318,700.00

772,700.00

772,700.00

30,000.00

5,000.00
5,800.00
15,000.00
5,000.00
4,000.00
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30,000.00
2,000.00
13,000.00
4,500.00
2,000.00
4,000.00
4,500.00
5,000.00
2,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินรายได้

เงินแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลิต/โครงการหลัก / กิจกรรมย่อย

งบดาเนินงาน งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
แผนงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน พัฒนาระบบ กลไก การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร
โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรม 1 โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
งาน ส่งเสริมและพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
โครงการ 2 โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตลักษณ์

รวม

งบดาเนินงาน งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน

รวม

งบสนับสนุนจากแหล่ง
ระบุแหล่ง
จานวน
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน งบบุคลากร

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

รวม

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

78,000.00

78,000.00

78,000.00

78,000.00

กิจกรรม 1 โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มปี ระสบการณ์ภายนอก

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

กิจกรรม 2 โครงการแข่งขันกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

กิจกรรม 3 โครงการแข่งขันกีฬาเฟรชชี่

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

20,000.00
10,000.00
10,000.00

20,000.00
10,000.00
10,000.00

20,000.00
10,000.00
10,000.00

20,000.00
10,000.00
10,000.00

12,000.00
10,000.00
2,000.00

12,000.00
10,000.00
2,000.00

12,000.00
10,000.00
2,000.00

12,000.00
10,000.00
2,000.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

30,000.00
30,000.00

30,000.00
30,000.00

30,000.00
30,000.00

30,000.00
30,000.00

133,000.00
1,701,000.00 617,300.00

133,000.00
617,300.00

133,000.00
1,472,300.00

133,000.00
846,000.00 2,318,300.00

กิจกรรม 4 โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
กิจกรรม 5 โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา
กิจกรรม 6 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
โครงการ 3 โครงการส่งเสริมสนันสนุนให้นักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วม
แข่งขัน ประกวด เพื่อรับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ
กิจกรรม 1 โครงการร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ FoSTAT 2015
กิจกรรม 2 โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
งาน เครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า
โครงการ 4 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
กิจกรรม 1 โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า
งาน พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ 5 โครงการพัฒนาดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก.
กิจกรรม 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
855,000.00

846,000.00
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สรุปแผนการดาเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม จาแนกรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลาดับที่
1

2
3
4
5

6
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทางการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสร้างทักษะนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
กิจกรรมที่ 4 โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรูโ้ ดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย
โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสหกิจศึกษา
กิจกรรมที่ 1 โครงการสหกิจศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 Agri English Camp

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.-ธ.ค. 2557)
(ม.ค..-มี.ค. 2558)
(เม.ย.-มิ.ย. 2558)
(ก.ค.-ก.ย. 2558) ผู้รบั ผิดชอบ
งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
32,000.00
2
12,000.00 2
20,000.00
15,000.00
1
15,000.00
7,000.00
1
7,000.00

แผนปฏิบตั งิ าน

หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ปริมาณ
4
1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
เครือ่ ง
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
2
1
1
1

5,000.00
5,000.00
50,000.00
846,000.00
250,000.00
40,000.00
40,000.00

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1

30,000.00**
30,000.00**
10,000.00
10,000.00
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1
1

5,000.00
1

5,000.00

2

846,000.00

50,000.00

1
1

1
1

10,000.00
10,000.00

40,000.00
40,000.00

8

9
10
11
12

13

14
15

โครงการพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์คณะ
โครงการ
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ
โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ASTC 2015
โครงการ
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ครัง้
โครงการสนับสนุนและยกย่องนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัยดีเด่น
ครัง้
โครงการบริการวิชาการเพื่อสืบสานตามแนวพระราชดาริ
ครัง้
กิจกรรมที่ 1 โครงการตามแนวพระราชดาริ : โครงการหญ้าแฝก
โครงการ
โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและตามความ
ต้องการของชุมชน
ครัง้
กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรเกษตรศาสตร์
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
โครงการ
เทคโนโลยีการอาหาร
โครงการไหว้ครูประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2558
โครงการ
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ครัง้
กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา
ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการวันเจ้าฟ้า
ครั้ง

1
1

40,000.00
40,000.00

1
6
1
1
1

20,000.00
3,600.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00

2
1
1

50,000.00
25,000.00

1
4
1
1
1
1

2,000.00
21,000.00

1

1
1

1
1

2,000.00
2,000.00

1

1
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25,000.00
25,000.00

15,000.00

15,000.00

20,000.00

1

25,000.00

1

25,000.00

6
1
1
1

3,600.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00

1
2

2,000.00
4,000.00

1
1

2,000.00
2,000.00

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

โครงการอนุรกั ษ์ส่งเสริมทานุบารุง สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมที่ 1 โครงการวันลอยกระทง
กิจกรรมที่ 2 โครงการทาบุญขึน้ ปีใหม่
กิจกรรมที่ 3 โครงการบายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมที่ 4 โครงการแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมที่ 5 โครงการวันสงกราต์
กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่วฒั นธรรม
โครงการเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและส่งเสริมการเรียนด้านภาษา
โครงการพัฒนาศักยภาพในการทางานเป็นทีม
โครงการจัดทาแผนพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ของบุคลากร
โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์กร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการสนับสนุนการบริหารงานสานักงาน
โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์
โครงการจัดหาน้ามันเชือ้ เพลิง
โครงการจัดบริการสาธารณูปโภค
โครงการทบทวนแผนและจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ

ครัง้
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ครัง้
ครัง้
แห่ง
ครัง้
จานวนคน
จานวน

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
20

30,000.00

ครัง้
องค์ความรู้
โครงการ
ครัง้
ครัง้
ด้าน
ครัง้

1
2
1
20
100
2
2

3,000.00
5,000.00
366,900.00
165,000.00
110,000.00
28,000.00
60,000.00

5,000.00
5,000.00
5,800.00
5,000.00
15,000.00
4,000.00
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1
1

1

2,000.00
2,000.00

1

13,000.00

1

13,000.00

1

5,000.00

1
10

5,000.00
15,000.00

8,500.00

1
1
1

4,000.00
4,500.00
5,000.00

20

4,000.00

2

6,500.00

1
1

4,500.00
2,000.00

1

30,000.00

5,800.00

1
2

1

2

30,000.00

3,000.00
5,000.00

30

31

32

33
34

โครงการพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามอัตลักษณ์
กิจกรรมที่ 1 โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ภายนอก
กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งขันกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์
กิจกรรมที่ 3 โครงการแข่งขันกีฬาเฟรชชี่
กิจกรรมที่ 4 โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
กิจกรรมที่ 5 โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมแข่งขัน
ประกวด เพื่อรับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1 โครงการร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ FoSTAT 2015
กิจกรรมที่ 2 โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า
โครงการพัฒนาดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
กิจกรรมที่ 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ
โครงการ

1
1

10,000.00
10,000.00

ครัง้
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

6
1
1
1
1
1
1

78,000.00
5,000.00
25,000.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

2
1
1
1
1
1
1

12,000.00
10,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
30,000.00
30,000.00

รวมทั้งสิ้น

2,318,300.00
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1

1

20,000.00

2

35,000.00

1

25,000.00

1
1

10,000.00
10,000.00

1

5,000.00

2

18,000.00

1

8,000.00

1

10,000.00

1
1

27,000.00
27,000.00

20,000.00
1

10,000.00

1

2,000.00

1

2,000.00

1
1

10,000.00
1,000.00

1
1
1
1

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
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แผนกลยทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
แผนที่กลยุทธ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจาปี (ร่าง 1)
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ)

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา

แผนปฏิบัติราชการประจาปี (ร่าง 2)

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- 77 -

รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยทธ์สู่
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ภาคผนวก ข
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จดแข็ง
(Strength)
1. มีห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานวิจยั และการบริการ
วิชาการ
2. หลักสูตรมีการกาหนดให้ทาปัญหาพิเศษและฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
3. บัณฑิตมีความขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน
4. มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดความรูป้ ระสบการณ์
5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเป็นอย่างดี
6. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
7. มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรม
8. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับตาแหน่งที่ปฏิบัติงาน

จดอ่อน
(Weakness)
1. จานวนนักศึกษาน้อย และมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย
2. นักศึกษาจบไม่ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร
3. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้เนื่องจากขาดบุคลากร
4. ไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่เกษียณไป
5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางอย่างล้าสมัย
6. ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการทางานวิจัย
7. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
8. ขาดความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใน
การดาเนินงาน
9. ได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
10. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
11. คณะไม่มีสว่ นร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะ
12. การกาหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน
13. ความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับคณะมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอกาส
(Opportunities)
1. คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
2. สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. มีศิษย์เก่าเป็นจานวนมาก
4. มีการนาศิษย์เก่ามาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในรายวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตร
5. มีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ
6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับชุมชน
7. นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร

1.
2.
3.
4.
5.
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ภัยคกคาม
(Threats)
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึง
กัน
นโยบาย กฎ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลง
ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ
การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบความสาเร็จ

