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คานา

ด้

วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทาแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ

การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารรา ชการแผ่นดินพ.ศ.2555-2558 ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้กาหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทาแผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ความเป็นมา

ด้

วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎี กา

กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้กาหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ งประมาณ
การรายได้ รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ

2559

2559

มาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

โดยคานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผนปฏิบัติราชการของคณะกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความ

เชื่อมโยงและก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
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แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2559

ม

(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2559)

หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน ร่วมใน

การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

-6-

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบาย (Policies)
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมหารวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
2. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
4. บริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)
1. การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
2. การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
3. การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
4. การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
6. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2551-2565)
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
รอยต่อกับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา
การแก้ปญ
ั หาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อุดมศึกษาแบบองค์รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้
การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การสร้างโอกาสทางการศึกษา

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
การเงินในอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

บริหารและการพัฒนาสถาบัน
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
วิจัย บริการวิชาการ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เครือข่ายอุดมศึกษา
การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายใน
คณะตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้
และคุณธรรม
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
การผลิตผลงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

กรอบแนวคิดการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาคุณภาพผลิตบัณฑิต
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
คุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม

การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปญ
ั ญาสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การผลิตผลงานวิจัย บริการวิชาการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาสาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

การพัฒนาการบริหารและการจัดการ
ภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมปิ ัญญาสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
คุณภาพ ความรู้และคุณธรรม

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ความรู้ คุณธรรม และมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์

หน่วยงาน
ภายใน

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพ

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม

การให้บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถนาไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิต
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ
และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดาริ

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะ
ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

การให้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย

ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
การประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ

พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรร
มาภิบาล

สร้างองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและนาไปใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ความต้องการของผู้เรียน
การพัฒนาความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตผล
งานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

อานวยความสะดวก
สร้างแรงจูงใจในการ

ในการรับบริการ

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรเทคโนโลยี
การจัดการเกษตร

ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
หัวข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี

คุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม

คุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การผลิตผลงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การผลิตผลงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
เป้าหมายปี 2559

ตัวชี้วัด

คณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ออกฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษา

ร้อยละ 90

2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอดแทรกเนื้อหาและกระบวนการด้านคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละ 100

3. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ
4. จานวนโครงการอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 100

5. จานวนโครงการอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จานวนโครงการอบรมหรือกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

1 โครงการ
1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการผศ/รศ/ศ ต่ออาจารย์ประจา

ร้อยละ 35

2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 80

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

1 โครงการ

≥3.51 คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตผลงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
- 13 -

45,000 บาท/คน

เป้าหมายปี 2559

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจา

คณะ
ร้อยละ 20

3. จานวนโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานเครือข่ายภายใน/ภายนอก

1 โครงการ

มหาวิทยาลัย
4. จานวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชน
5. จานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย

1 โครงการ
1 โครงการ

6. ร้อยละความสาเร็จของโครงการตามแผนบริการวิชาการ
7. จานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติเข้ากับการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 75
1 รายวิชา

8. จานวนกิจกรรมที่เน้นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทานุบารุง เผยแพร่และสืบสานศิลปะ

2 กิจกรรม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติ
9. ร้อยละความสาเร็จของโครงการตามแผนทานุ บารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ

ร้อยละ 80

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนงาน

ร้อยละ 70

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5
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ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
กลยุทธ์

1.1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณะรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและความโดดเด่นด้านทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมเสิรมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพันต่อคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย
1.4 เพิ่มกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ปัญหา และเรียนรู้กับชุมชนตาม
สถานประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์

2.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
2.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนาการจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทางานตามพันธกิจอย่างเพียงพอ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตผลงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนะรรม
กลยุทธ์

3.1 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศชานเมืองให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
3.2 สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

4.1 บริหารจัดกกรบประมาณประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
4.3 พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่ยอมรับของผู้มาติดต่อ
4.4 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การให้มีผลงานเชิงรุก
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กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2559 ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึง 1.1 เสริมสร้างการยอมรับ
ความพึงไอใจของผู้ใช้บัณฑิต
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้าน
คุณธรรมและทักษะ ความรู้ ความรู้ ในด้านคุณธรรม ความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและ
ของบัณฑิตและนักศึกษา
นักศึกษา

โครงการหลัก
1.1.1 โครงการเสริมสร้าง พัฒนา
คุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา

โครงการย่อย
1. โครงการเตรียมความพร้อมน้อง
ใหม่เกษตร
2. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
3. โครงการพัฒนาทักษะทาง

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทย์ฯเทคโนอาหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน

หลักสูตรวิทย์ฯเทคโนอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหารสู่ AEC
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5. โครงการเจ้าฟ้าวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6. โครงการเสริมสร้างความรู้และ
ปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
7. โครงการแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการ FoSTAT Nestle Quiz
Bowl 2016

หลักสูตรวิทย์ฯเทคโนอาหาร

หลักสูตรวิทย์ฯเทคโนอาหาร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการหลัก

โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

8. โครงการปัจฉิมนิเทศ
เทคโนโลยีการเกษตร
9. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก
11. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

12. โครงการประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
14. โครงการนิทรรศการความรู้ด้าน
การเกษตรตามแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ
16. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1.2 พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสาร

1.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความ
พึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ
คณาจารย์และมหาวิทยาลัย
ตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการหลัก

กลยุทธ์

1.2 พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร และความโดด
เด่นด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะการใช้ชีวติ ให้แก่
นักศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของนักศึกษาให้
เป็นที่รับรู้ของสังคมและมี
ความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก
ผูกพัน ต่อคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย

โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

1.2.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา

17. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาและบริการวิชาการ
1. โครงการ Agri English Camp รุ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ 3

1.3.1 โครงการพัฒนาเอกลักษณ์

1. โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิต

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วย

อาสา: เราให้ได้

นักศึกษาและบริการวิชาการ

สังคม

2. โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิต
อาสา: ร่วมใจพัฒนาศาสนสถานและ
ร่วมใจพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ

1.4.1 โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศเพื่อ

1. โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC 2016

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และอนุรักษ์ ทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
1.4 พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการ 1.4 เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา เรียนการสอน พัฒนา
การวิจัย และการบริการวิชาการ
นักศึกษา การวิจัย และการ
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตามข้อตกลงร่วมมือกับเครือข่ายทั้ง บริการวิชาการตามข้อตกลง
ในและต่างประเทศ
ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
1.5 พัฒนากระบวนการจัดการ
1.5 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที
และเน้นการปฏิบัติจริง การร่วม
เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติ
แก้ปัญหาและเรียนรู้กับชุมชน
จริง การร่วมแก้ไขปัญหา และ
สถานประกอบการ
เรียนรู้กับชุมชน

โครงการหลัก

โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ขับเคลื่อนการพัฒนางานตาม
ภารกิจ
1.5.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ
สร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
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1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
การเกษตร
2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทย์ฯเทคโนอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการหลัก

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 2.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพ
2.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
2.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสี
อย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนา จัดหา
เขียวอย่างยั่งยืนที่มีการ
ทรัพยากร สนับสนุนการทางานตาม
พัฒนาการจัดหาทรัพยากร
พันธกิจอย่างพอเพียง
สนับสนุนการทางานตามพันธ
กิจอย่างเพียงพอ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ

โครงการย่อย
1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

2. โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากร 1. โครงการจัดหาวัสดุการเรียน
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย บริการ
การสอน
วิชาการ
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตผลงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.1 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ทแี สดง
ความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบ
นิเวศน์ชานเมือง และศูนย์ศึกษา
พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของ
สังคมและประชาคมอาเซียน

โครงการหลัก

กลยุทธ์

3.1 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่
3.1.1 โครงการศูนย์ศึกษาและ
แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
จัดการปัญหาระบบนิเวศน์ชานเมือง
ระบบนิเวศน์ชานเมืองให้เป็นที่รบั รู้
ของสังคม รวมทั้งประชาคม
อาเซียน

โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการตามแนวพระราชดาริ: รองคณบดีฝ่ายกิจการ
เพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อชุมชน นักศึกษาและบริการวิชาการ
และหลักสูตรเกษตรศาสตร์
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
การทาชอคโกแลตมัฟฟินและบราว นักศึกษาและบริการวิชาการ
นี่จากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ

และหลักสูตรวิทย์เทคโน
อาหาร

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:
ซาลาเปาไรซ์เบอรี่

3.2 สนับสนุนทุน พัฒนากลไก
ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.2 สนับสนุนทุน พัฒนากลไก
3.2.1 โครงการปรับรูปแบบการรับ
ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล นักศึกษา การบริการด้านการวิจัย
งานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และการบริการวิชาการ
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4.โครงการบริการวิชาการพัฒนา
ความรู้ด้านการเกษตร
1. โครงการบริหารจัดการงานวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ
และหลักสูตรวิทย์เทคโน
อาหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

โดยระบบสารสนเทศ

วิจัย

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความ
พึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ
คณาจารย์และมหาวิทยาลัย
ตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์ ทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย

โครงการหลัก

กลยุทธ์

3.3 ปลูกฝังค่านิยมให้แก่นักศึกษา 3.3.1 โครงการทานุบารุง เผยแพร่
บุคลากร และชุมชนในการพัฒนา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทานุ และของชาติ
บารุง ศิลปะวัฒนธรรมไทย

โครงการย่อย

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ประเพณีลอยกระทง
นักศึกษาและบริการวิชาการ
2. โครงการทาบุญตักบาตรวันขึน้ ปี
ใหม่
3. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
สงกรานต์
4. โครงการศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ
นักศึกษาใหม่
6. โครงการพิธีไหว้ครู
7. โครงการแสดงมุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการ
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ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
4.1 บริหารจัดการงบประมาณ
ประจาปีอย่างปีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

โครงการหลัก

กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการ
งบประมาณประจาปีอย่างปี
ประสิทธิภาพ ตอบสนอง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

4.1.1 โครงการบริหารยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยการจัดการ
งบประมาณที่มุ่งผลสาเร็จ

โครงการย่อย
1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี
2559
2. โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการ
3. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์
4. โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง
5. โครงการจัดบริการ
สาธารณูปโภค
6. โครงการสนับสนุนการบริหาร
สานักงาน
7. โครงการจัดการความรู้เพื่อ
ส่งเสริมการทา
งาน
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการบริหารคณะ
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และวิจัย
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และวิจัย
หัวหน้าสานักงาน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
4.2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ใน
วัฒนธรรมการทางานเพื่อองค์กร
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมให้แก่อาจารย์
บุคลากร และพัฒนาทีมผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของ
มหาวิทยาลัย

4.3 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์การให้มีผลงาน
เชิงรุก

โครงการหลัก

กลยุทธ์
4.2 พัฒนามาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพงานบริหาร
ทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่น
ยอมรับของผู้มาติตด่อ

4.2.1 โครงการปรับปรุงระบบงาน
และการบริการสูความเป็นเลิศและ
ธรรมาภิบาล

โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพในการ หัวหน้าสานักงาน
ทางานเป็นทีม
2. โครงการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพ
เพื่อส่งเสริมรายได้ของบุคลากร
3. โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. โครงการพัฒนาคุณธรรมส่งเสริม
คุณภาพบุคลากร
4.3 พัฒนางานการ
4.3.1. โครงการปรับรูปแบบการรับ 1. โครงการประชาสัมพันธ์การรับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร นักศึกษาและการบริการด้านการวิจัย นักศึกษา
และหัวหน้าสานักงาน
องค์การให้มีผลงานเชิงรุก
และบริการวิชาการ

- 25 -

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
1. โครงการเตรียม
1.นักศึกษาเข้าร่วม 1.นักศึกษาไม่ต่ากว่า
1.ศึกษาดูงานสถาน
ความพร้อมให้น้อง
โครงการ
ร้อยละ 80 มีความพึง ประกอบการที่ประสบ
ใหม่เกษตร
(เกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ พอใจไม่ต่ากว่า 3.51
ความสาเร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักสูตร

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

20,000

ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

5,000

ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานพัฒนา

เกษตรศาสตร์

1) มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
2. โครงการเตรียม

1.นักศึกษาเข้าร่วม

1.นักศึกษาไม่ต่ากว่า

1.เข้าร่วมฟังบรรยาย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ความพร้อมด้าน

โครงการ (วิทย์ฯเทค

ร้อยละ 80 มีความพึง

จากวิทยากรที่ประสบ

และเทคโนโลยีการ

ความสาเร็จในสาขา
วิทย์ฯเทคโนอาหาร

อาหาร

คณะ

วิทยาศาสตร์และ
โนอาหารชั้นปีที่ 1) มี พอใจไม่ต่ากว่า 3.51
เทคโนโลยีการอาหาร ความพึงพอใจต่อ
สาหรับนักศึกษาใหม่

โครงการ

3. โครงการพัฒนา

1. ความพึงพอใจของ 1. ไม่ต่ากว่า 3.51

1. อบรมการใช้

ทักษะทางเทคโนโลยี

นักศึกษาต่อโครงการ คะแนน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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คุณภาพบัณฑิต

10,000

เม.ย.-มิ.ย.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

สารสนเทศแก่

ทางด้านเทคโนโลยี

นักศึกษา

สารสนเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4. โครงการพัฒนา

1.นักศึกษาเข้าร่วม

1.นักศึกษาไม่ต่ากว่า

1.ศึกษาดูงานโรงงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การ

โครงการมีความพึง
พอใจต่อโครงการ

ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจไม่ต่ากว่า 3.51

อุตสาหกรรมอาหาร
ระดับนานาชาติ

และเทคโนโลยีการ
อาหาร

งบประมาณ

20,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ม.ค.-มี.ค.59

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

อาหารสู่ AEC
5.โครงการเจ้าฟ้า

1. ความพึงพอใจของ 1. ไม่ต่ากว่า 3.51

1. จัดนิทรรศการ

วิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เผยแพร่ผลงานและ

2. สาขาวิชาละ 1

2. จานวนนิทรรศการ นิทรรศการ
แสดงผลงาน

21,000

ม.ค.-มี.ค.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

เทคโนโลยีของ
สาขาวิชาต่างๆ

6. โครงการเสริมสร้าง 1.นักศึกษาเข้าร่วม
ความรู้และปัญญา
โครงการมีความพึง

1.นักศึกษาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 มีความพึง

1.อบรมหลักสูตร
ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านวิทยาศาสตร์และ พอใจต่อโครงการ

พอใจไม่ต่ากว่า 3.51

การทางานใน

เทคโนโลยีการอาหาร

คณะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

7,000

ม.ค.-มี.ค.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

7. โครงการแข่งขัน

1.ร้อยละของ

1.ร้อยละ 80

1.เพิ่มพูนความรู้

ตอบปัญหาวิชาการ
FoSTAT Nestle

ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้เข้าร่วมชมการ

2.ไม่ต่ากว่า 3.51

ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

Quiz Bowl 2016

แข่งขันตอบปัญหา

อาหาร

2.ความพึงพอใจต่อ

2.คัดเลือกผู้เข้าร่วม

โครงการ

แข่งขัน
3.เข้าร่วมแข่งขันตอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์

งบประมาณ
12,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
เม.ย.มิ.ย.59

และเทคโนโลยีการ
อาหาร

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

ปัญหา
8. โครงการปัจฉิม

1.จานวนนักศึกษา

1.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 1.การเตรียมความ

นิเทศการเกษตร

ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วม

2.ไม่ต่ากว่า 3.51

พร้อมในการทางาน

โครงการ

คะแนน

เช่น การสมัครงาน

2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
9. โครงการสนับสนุน 1. จานวนอาจารย์ที่
และส่งเสริมการ

เข้าร่วมอบรม

เรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียน

สัมมนา วิชาการ/

เป็นสาคัญ

วิชาชีพ

คณะ

12,000

เม.ย.มิ.ย.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

การสัมภาษณ์งาน
ร้อยละ 80

1.อบรม สัมมนา
วิชาการ/วิชาชีพ
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คณะ

50,000

ต.ค.58-ก.ย.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10. โครงการถ่ายทอด 1. จานวนรายวิชาที่มี 1. 4 รายวิชา

1. เชิญวิทยากรมา

คณะ

ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์

การเชิญวิทยากรมา
บรรยายหรือศึกษาดู

บรรยายให้ความรู้ใน
วิชา/โครงการต่างๆ

หลักสูตร

ภายนอก

งานภายนอก

2. ศึกษาดูงาน

2. ความพึงพอใจของ

ภายนอก

2. อย่างน้อย 3.51
คะแนน

งบประมาณ
10,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.58-ก.ย.59

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

นักศึกษาที่มีต่อ
วิทยากร
11. โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา

1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 ของเป้าหมาย

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ใหม่

2. ความพึงพอใจของ 2. ไม่ต่ากว่า 3.51

2. แนะนาระบบ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

12. โครงการประกวด 1.ตราสัญลักษณ์คณะ 1. 1 ตรา

1.ประกวดออกแบบ

ออกแบบตรา
สัญลักษณ์คณะ

ตราสัญลักษณ์

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร
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คณะ

10,000

ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

คณะ

2,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

13. โครงการพัฒนา

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

คุณธรรมและ
จริยธรรม

โครงการ
2. ระดับความพึง

75 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ
2,500

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ม.ค.-มี.ค.59

หลักสูตร

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

พอใจต่อโครงการ
14. โครงการ

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1. จัดนิทรรศการเฉลิม

นิทรรศการความรู้

โครงการ (50 คน)

75 ของเป้าหมาย

พระเกียรติ

ด้านการเกษตรตาม
แนวพระราชดาริ

2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

พระบาทสมเด็จพระ

โครงการ

คณะ

4,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

เจ้าอยู่หัว
15. โครงการแข่งขัน

1. จานวนผูเข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1. แข่งขันกีฬาภายใน

กีฬาน้องใหม่

โครงการ
2. ระดับความพึง

75 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

คณะ
2. ประกวดกองเชียร์

พอใจต่อโครงการ

- 30 -

คณะ

10,000

ต.ค.-ก.ย.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

16. โครงการแข่งขัน

1. จานวนผูเข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1. แข่งขันกีฬาภายใน

กีฬาภายในคณะ

โครงการ
2. ระดับความพึง

75 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

คณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ
20,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.-ธ.ค.58

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

พอใจต่อโครงการ
17. โครงการแข่งขัน

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1. แข่งขันกีฬา

กีฬาภายใน

โครงการ

75 ของเป้าหมาย

มหาวิทยาลัย/ระหว่าง

มหาวิทยาลัย

2. ระดับความพึง
พอใจต่อโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

คณะ
2. ประกวดกองเชียร์

คณะ

1. ค่ายภาษาอังกฤษ

คณะ

English Camp ครั้ง

เข้าร่วมโครงการ

(Agri English camp)

หลักสูตร

ที่ 3

อย่างน้อยร้อยละ 80 คะแนน
ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

โครงการพัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม
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ม.ค.-มี.ค.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

โครงการพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
1. โครงการ Agri
1. นักศึกษาทุกชั้นปี 1. 25 คน
2. ไม่น้อยกว่า 3.51

30,000

10,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย
18.โครงการ
เทคโนโลยีการเกษตร
จิตอาสา: เราให้ได้

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

1. จานวนผูเข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

โครงการ
2. ระดับความพึง

75 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

กิจกรรม
1. กิจกรรมจิตอาสา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

8,000

ม.ค.-มี.ค.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

5,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนงานพัฒนา

หลักสูตร

พอใจต่อโครงการ
19.โครงการ

1. จานวนผูเข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ

75 ของเป้าหมาย

จิตอาสา: ร่วมใจ
พัฒนาศาสนสถาน

2. ระดับความพึง
พอใจต่อโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

1. กิจกรรมจิตอาสา

คณะ
หลักสูตร

คุณภาพบัณฑิต

ร่วมใจพัฒนาชุมชน
โครงการเตรือข่ายความร่วมมือภายในประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
20.โครงการประชุม 1. จานวนนักศึกษา 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
1.เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ
วิชาการวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วม 80 ของเป้าหมาย
2.นาเสนอผลงานแบบ
และเทคโนโลยี
โครงการ
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
บรรยายและแบบ
ระหว่างสถาบัน
2. ความพึงพอใจต่อ คะแนน
โปสเตอร์
ASTC 2016
โครงการ
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
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คณะ

20,000

เม.ย.-มิ.ย.59

แผนงานพัฒนา

ก.ค.-ก.ย.59

คุณภาพบัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

21.โครงการเตรียม

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ร้อยละ 100

1. การเตรียมความ

หลักสูตร

ความพร้อมก่อน
ปฏิบัติงานในสถาน

โครงการ (นัก
ศึกษาสหกิจศึกษา)

2. หลักสูตรละ 2
โครงการ

พร้อมทางด้านวิชาการ เกษตรศาสตร์
และการปฏิบัติงาน

ประกอบการด้าน

2. โครงการวิจัยจาก

ก่อนสหกิจศึกษา

การเกษตร

การปฏิบัตสิ หกิจ

3. อย่างน้อย 3.51
คะแนน

22.โครงการเตรียม

ศึกษา
3. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ร้อยละ 100

1. การเตรียมความ

ความพร้อมเข้าสู่

โครงการ (นัก

2. หลักสูตรละ 2

พร้อมทางด้านวิชาการ

สถานประกอบการ

ศึกษาสหกิจศึกษา)

โครงการ

และการปฏิบัติงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และ 2. โครงการวิจัยจาก

3. อย่างน้อย 3.51

ก่อนสหกิจศึกษา

เทคโนโลยีการอาหาร การปฏิบัตสิ หกิจ
ศึกษา

คะแนน

2. เสนอโครงงานสห
กิจศึกษา

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

20,000

ม.ค.-มี.ค.59
เม.ย.-มิ.ย.59
ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

15,000

เม.ย.-มิ.ย.59

แผนงานพัฒนา

ก.ค.-ก.ย.59

คุณภาพบัณฑิต

2. เสนอโครงงานสห
กิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

3. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

รวม
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323,500

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
1.โครงการประกัน
1.จานวนผู้เข้าร่วม
1.ร้อยละ 50
คุณภาพการศึกษา

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.จัดทารายงานผลการ

คณะ

โครงการที่มีความรู้
ความเข้าใจในการทา

ประเมินตนเอง
2.รับการตรวจประกัน

หลักสูตร

ประกันคุณภาพ

คุณภาพการศึกษา

งบประมาณ

40,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

เม.ย-มิ.ย.59

แผนงานยกระดับ

ก.ค.-ก.ย.59

คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

การศึกษา
โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
1.โครงการจัดหาวัสดุการ 1. จานวนอาจารย์ที่ ร้อยละ 90 ของ 1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
เรียนการสอน
ได้รับการจัดสรร
อาจารย์
สอน

2.โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

คณะ

320,000

ต.ค.58-ก.ย.59

แผนงานยกระดับ

งบประมาณวัสดุการ

คุณภาพและ
มาตรฐาน

เรียนการสอน

การศึกษา

1. จานวนครุภณ
ั ฑ์

5 รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ที่จัดซื้อ

คณะ
หลักสูตร
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2,332,700

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนงานยกระดับ
คุณภาพและ

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

ตามงบประมาณที่

มาตรฐาน

ได้รับการจัดสรร
2. ดาเนินการจัดซื้อ

การศึกษา

ตามเวลาที่กาหนด

รวม
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2,692,700

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตผลงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการศูนย์ศึกษาและจัดการปัญหาระบบนิเวศน์ชานเมือง
1.โครงการตามแนว
1. ความพึงพอใจต่อ
1. ไม่น้อยกว่า 3.51 1. เพาะขยายพันธุ์
โครงการ
คะแนน
หญ้าแฝก
พระราชดาริ: เพาะ
2. เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2. เผยแพร่ความรู้
ขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ชุมชน

ความรู้ด้านหญ้าแฝก
เพิ่มขึ้น

10%
3. ไม่น้อยกว่า 75

3. จานวนผู้เข้าร่วม

ของเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักสูตร

งบประมาณ

10,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ต.ค.58-ก.ย.59

เกษตรศาสตร์

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ

เรื่องหญ้าแฝกและ
แนวพระราชดาริ

วัฒนธรรม

โครงการ
2. โครงการอบรมเชิง

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. 20 คน

1. อบรมเชิง

หลักสูตร

ปฏิบัติการ: ชอคโก
แลตมัฟฟินและบราวนี่

โครงการ
2. ความพึงพอใจต่อ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา

การอาหาร

ศาสนา ศิลปะและ

จากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อ โครงการ

3. มากกว่าร้อยละ

สุขภาพ

70

15,000

ม.ค.-มี.ค.58

แผนงานวิจัย บริการ

วัฒนธรรม
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
3. โครงการอบรมเชิง
1. จานวนผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติการ: ซาลาเปาไรซ์ โครงการ

1. 20 คน
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์

10,000

ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์

เบอรี่

2. ความพึงพอใจต่อ

คะแนน

และเทคโนโลยี

ส่งเสริม พัฒนา

โครงการ

3. มากกว่าร้อยละ

การอาหาร

ศาสนา ศิลปะและ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

70

4. โครงการบริการ

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. 20 คน

1. อบรมด้าน

วิชาการพัฒนาความรู้

โครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

การเกษตร

ด้านการเกษตร

2. ความพึงพอใจต่อ

คะแนน

ส่งเสริม พัฒนา

โครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี

3. มากกว่าร้อยละ
70

ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

วัฒนธรรม
คณะ

25,000

ม.ค.-มี.ค.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์

ความรู้เพิ่มขึ้น
โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษา การบริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
1.โครงการบริหารจัดการ 1. จานวนผู้เข้าร่วม
1. ไม่น้อยกว่าร้อย 1. รวบรวมและ
งานวิจัยโดยระบบ
โครงการ
ละ 80 ของจานวน ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
สารสนเทศ
อาจารย์ทั้งหมด
ทุนวิจัยที่นักวิจัยได้รับ
- 37 -

คณะ

5,300

ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

2. จานวนนักวิจัยที่ได้รับ 2. 1 คน/ปี
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
3. 1 ฉบับ/2 เดือน
3. จานวนจดหมายข่าว
ด้านการวิจัย

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย

1.จานวนอาจารย์/
นักวิจัยที่เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย

ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ทั้งหมด

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

งบประมาณสนับสนุน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

และประเมินผล
นักวิจัยที่ได้รบั เงินวิจัย
สนับสนุนสูงสุด
2. มอบรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น
3. รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์ สังเคราะห์
งานวิจัย และจัดทา
จดหมายข่าวและ
เผยแพร่เกี่ยวงานวิจัย
ตลอดจนข้อมูล
สนับสนุนการทาวิจัย
1.โครงการอบรมด้าน
งานวิจัย
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สถาบันวิจัย

(งบวิจัย)**

ต.ค.58-ก.ย.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

3. โครงการวิจัยของ

1. จานวนอาจารย์ที่ได้รับ ร้อยละ 10 ของ

1. เขียนและเสนอ

อาจารย์

ทุนสนับสนุนการวิจัย

ข้อเสนอโครงการวิจัย

อาจารย์ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อาจารย์

งบประมาณ
(งบวิจัย)**

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.58-ก.ย.59

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการทานุบารุง เผยแพร่ สิบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ และของชาติ
1.โครงการสืบสาน
1. จานวนนักศึกษาเข้า 1. ไม่น้อยกว่าร้อย 1. จัดกิจกรรมลอย
วัฒนธรรมประเพณีวัน

ร่วมโครงการ

ละ 75 ของ

กระทง

ลอยกระทง

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย (30 คน)
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

2. ประกวดกระทง

คณะ

4,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะ

15,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คะแนน
2.โครงการทาบุญตัก

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1. ถวายภัตตาหารเช้า

บาตรวันขึ้นปีใหม่

ร่วมโครงการ

ละ 75 ของ

พระสงฆ์ และร่วมกัน

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย (120 คน) ทาบุญตักบาตร
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

3.โครงการอนุรักษ์สืบ

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1. รดน้าดาหัวและขอ

สานประเพณีสงกรานต์

ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย (80 คน)

พรจากผู้ใหญ่

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1. ศึกษาดูงานด้าน

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย (40 คน)

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51
1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1. บายศรีสู่ขวัญแก่

ต้อนรับนักศึกษาใหม่

ร่วมโครงการ

ละ 75 ของ

น้องใหม่ชั้นปีที่ 1

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย (100 คน)
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

เม.ย.-มิ.ย.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะ

7,900

ม.ค.-มี.ค.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะ

5,500

ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะ

4,500

ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา

คะแนน
6.โครงการพิธีไหว้ครู

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ร่วมโครงการ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย (100 คน)

1. จัดทาพานไหว้ครู
2. ร่วมกิจกรรมไหว้ครู
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2559

5,000

คะแนน
5. โครงการบายศรีสุ่ขวัญ 1. จานวนนักศึกษาเข้า

งบประมาณปี

คณะ

คะแนน
4.โครงการศึกษาดูงาน

โครงสร้างแผน

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

7. โครงการแสงดมุทิตา
จิตเกษียณอายุราชการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

2. ระดับความพึงพอใจ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1. แสดงมุทิตาจิต

โครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย (30 คน)

อาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะ

30,000

รวม

137,200

คะแนน
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ก.ค.-ก.ย.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดการงบประมาณที่มุ่งผลสาเร็จ
1.โครงการทบทวนแผน 1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. ทบทวนแผนกล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ

90,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์และจัดทา

โครงการ

ของเป้าหมาย (25 คน)

ยุทธ์

เม.ย.-มิ.ย.59

แผนปฏิบัตริ าชาการปี

2. แผนปฏิบัติ

2. 1 แผน

2. จัดทาแผนปฏิบตั ิ

ก.ค.-ก.ย.59

2559

ราชการประจาปี
2559

3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ราชการประจาปี

3. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
2. โครงการประชุม

1. ความพึงพอใจ

คณะกรรมการประจาส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ราชาการ
2. จานวนครั้งของ

1. ไม่น้อยกว่า 3.51

1. ประชุม

คะแนน
คณะกรรมการประจา
2. 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา ส่วนราชการ

การประชุม
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คณะ

40,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนบริหารและ

ก.ค.-ก.ย.59

พัฒนาสถาบัน

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

3.โครงการซ่อมแซม

1. จานวนครุภณ
ั ฑ์

บารุงรักษาครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการและ
สานักงานที่ได้รับ

ค่าเป้าหมาย
10 รายการ

กิจกรรม
1. ซ่อมแซมและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ
230,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.58-ก.ย.59

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

บารุงรักษาครุภัณฑ์

การซ่อมแซม
4.โครงการจัดหาน้ามัน

1. จานวน

เชื้อเพลิง

ผู้รับบริการ

เพื่อใช้สนับสนุนการ

ยานพาหนะของ
คณะ

ปฏิบัติงานและการ

5.โครงการจัดบริการ
สาธารณูปโภค

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหาวัสดุเชื้อเพลิง

127,300

ต.ค.58-ก.ย.59

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

เรียนการสอน

1. จานวนบุคลากรที่ ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหา
ได้รับบริการ
สาธารณูปโภคเพื่อ
สาธารณูปโภค

คณะ

คณะ

26,300

ต.ค.58-ก.ย.59

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

คณะ

408,300

ต.ค.58-ก.ย.59

แผนบริหารและ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะ

6. โครงการสนับสนุนการ 1.ความพึงพอใจของ ร้อยละ 80

1.การสนับสนุนการ

บริหารสานักงาน

ผู้รับบริการ

เรียนการสอน

สานักงานคณะ

2.บริการนักศึกษาและ
บุคลากรคณะ
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พัฒนาสถาบัน

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
2 ด้าน

กิจกรรม

7.โครงการจัดการความรู้

1. การจัดการ

เพื่อส่งเสริมการทางาน

ความรู้ด้านการวิจัย
และการเรียนการ

เรียนรู้ทางด้านการ
เรียนการสอนและ

สอน

งานวิจัย

8.โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

1. จานวนครุภณ
ั ฑ์ที่ 1. ไม่น้อยกว่า 2

1. จักซื้อครุภัณฑ์

สนับสนุนการบริหาร

ได้รับการจัดหาเพื่อ

สานักงาน

สานักงานคณะ

สนับสนุนการบริหาร

รายการ

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
เม.ย.-มิ.ย.59

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

คณะ

80,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

สานักงานคณะ
โครงการปรับปรุงระบบงานและการบิรการสู่ความเป็นเลิศและรรมาภืบาล
1.โครงการพัฒนา
1.จานวนผู้เข้าร่วม 1.ไม่น้อยกว่า 10 คน
ศักยภาพการทางานเป็น
ทีม

โครงการ
2.ไม่น้อยกว่าระดับ 3
2.ความพึงพอใจของ

1. อบรมการทางาน

คณะ

10,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

คณะ

6,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนบริหารและ

เป็นทีม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
2.โครงการจัดทา

1.จานวนผู้เข้าร่วม

1.ไม่น้อยกว่า 20 คน

แผนพัฒนาอาชีพเพื่อ

อบรม

2.ไม่น้อยกว่าระดับ 4

ส่งเสริมรายได้ของ
บุคลากร

2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าอบรม

1.อบรมอาชีพ

พัฒนาสถาบัน

- 44 -

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
1.บุคลากรดีเด่น 2 คน

กิจกรรม

3.โครงการเชิดชูคนเก่ง

1.จานวนบุคลากรที่

1.จัดทาแบบประเมิน

คนดี ศรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ได้รับการเสนอชื่อให้ และชมเชย 2 คน
ได้รับรางวัล

การเสนอชื่อ
2.การเสนอชื่ออาจารย์

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ

และบุคลากรสาย

มีขวัญและกาลังใจ

สนับสนุนให้ได้รบั

ในการทางานเพิ่ม
มากขึ้น

รางวัล
3.ประเมินผลคะแนน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ
2,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ม.ค.-มี.ค.59

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559
แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

4.มอบรางวัล
4.โครงการพัฒนา

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. ปฏิบัติธรรม เจริญ

คุณธรรมส่งเสริมคุณภาพ

โครงการ

ของเป้าหมาย

บุคลากร

2. ความพึงพอใจต่อ 2. ไม่น้อยกว่า 3.51

คณะ

10,000

ม.ค.-มี.ค.59

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

คณะ

50,000

ต.ค.-ธ.ค.58

แผนงานยกระดับ

ม.ค.-มี.ค.59

คุณภาพและ
มาตรฐาน

สติ สมาธิ ภาวนา

โครงการ
โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษาและการบริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
1.โครงการประชาสัมพันธ์ 1. จานวนแผ่นพับ
1. 10,000 แผ่น
1. จัดทาแผ่นพับ
การรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์

2. ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

ประชาสัมพันธ์
2. ออกประชาสัมพันะ
และรับสมัครนักศึกษา
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การศึกษา

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

2. จานวน
สถานศึกษาที่ออก
ประชาสัมพันธ์
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รวม

1,084,900

รวมทั้งสิ้น

4,238,300

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2559

แผนดาเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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กนผ. 06
สรุปแผนงาน โครงการ

แบบสรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

งบดาเนินงาน
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

งบอุดหนุน

เงินรายได้
งบลงทุน

รวม

(ระบุประเภท
กศ.ปช./บ.กศ.

รวมทัง้ สิน้

งบดาเนินงาน
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

15,680.00

1,320.00

งบลงทุน

สาธารณูปโภค

รวม

งบดาเนินงาน
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

งบอุดหนุน

งบลงทุน

รวม

แผนงาน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน เสริมสร้าง พัฒนา คุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพ
โครงการ 1 เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา
กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมให้นอ้ งใหม่เกษตร

บ.กศ.

กิจกรรม 2 เตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหารสาหรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรม 3 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นกั ศึกษา

2,400.00
6,450.00

2,600.00
3,550.00

3,000.00

20,000.00

5,000.00
10,000.00

3,000.00

15,680.00

2,400.00
6,450.00

2,600.00

1,320.00

20,000.00

3,550.00

5,000.00
10,000.00

กิจกรรม 4 พัฒนาความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์การอาหารสู่ AEC

20,000.00

20,000.00

20,000.00

กิจกรรม 5 เจ้าฟ้าวิชาการ

3,000.00

18,000.00

21,000.00

3,000.00

18,000.00

21,000.00

5,000.00

1,000.00

1,000.00

7,000.00

6,600.00

4,900.00

500.00

12,000.00

5,700.00

4,500.00

1,800.00

12,000.00

กิจกรรม 6 เสริมสร้างความรู้ และปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

5,000.00

1,000.00

1,000.00

7,000.00

กิจกรรม 7 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ FoSTAT Nestle Quiz
Bowl 2016

6,600.00

4,900.00

500.00

12,000.00

กิจกรรม 8 ปัจฉิมนิเทศเทคโนโลยีการเกษตร

บ.กศ.

กิจกรรม 9 สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
กิจกรรม 10 ถ่ายทอดความรู้จากผูม้ ีประสบการณ์ภายนอก

50,000.00

4,500.00

1,800.00

12,000.00

50,000.00

10,000.00

50,000.00

10,000.00

กิจกรรม 11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรม 12 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม 13 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรม 14 โครงการนิทรรสการความรู้ดา้ นการเกษตรตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
กิจกรรม 15 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
กิจกรรม 16 โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ

5,700.00

1,000.00

1,500.00

2,500.00

1,400.00

2,600.00

4,000.00

กิจกรรม 17 โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

20,000.00

50,000.00

10,000.00
บ.กศ.

1,000.00

บ.กศ.

2,000.00

9,000.00

10,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00
9,000.00

10,000.00
2,000.00

1,000.00

1,500.00

2,500.00

บ.กศ
บ.กศ

8,400.00
10,000.00

1,600.00
10,000.00

10,000.00
20,000.00

1,400.00
8,400.00
10,000.00

2,600.00
1,600.00
10,000.00

4,000.00
10,000.00
20,000.00

บ.กศ

22,000.00

8,000.00

30,000.00

22,000.00

8,000.00

30,000.00

3,240.00

760.00

10,000.00

3,240.00

760.00

10,000.00

งาน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการ 2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
กิจกรรม 1 โครงการ Agri English Camp 2016 (ครั้งที่ 3)
งาน พัฒนาเอกลักษณ์นกั ศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม

บ.กศ.

6,000.00

6,000.00

โครงการ 3 โครงการพัฒนาเอกลักษณ์นกั ศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม
กิจกรรม 1 โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา : เราให้ได้
กิจกรรม 2 โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา :
ร่วมใจพัฒนาศาสนสถานร่วมใจพัฒนาชุมชน
งาน เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนางานตามภารกิจ
โครงการ 5 โครงการเครือข่ายร่วมมือภายในประเทศเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา
งานตามภารกิจ
กิจกรรม 1 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ASTC 2016 (ครั้งที่ 4)

5,400.00

2,600.00

8,000.00

5,400.00

2,600.00

8,000.00

1,680.00

3,320.00

5,000.00

1,680.00

3,320.00

5,000.00

17,000.00

3,000.00

20,000.00

17,000.00

3,000.00

20,000.00
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
ตอบแทน

งบดาเนินงาน
ใช้สอย

วัสดุ

งบอุดหนุน

งบลงทุน

รวม

(ระบุประเภท
กศ.ปช./บ.กศ.

ตอบแทน

ใช้สอย

เงินรายได้
งบดาเนินงาน
วัสดุ
งบลงทุน

รวมทัง้ สิน้
สาธารณูปโภค

รวม

ตอบแทน

งบดาเนินงาน
ใช้สอย
วัสดุ

สาธารณูปโภค

งบอุดหนุน

งบลงทุน

รวม

งาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพือ่ สร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
โครงการ 7 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพือ่ สร้าง
ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการด้านการเกษตร
กิจกรรม 2 เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ ถานประกอบการด้าน
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รวมงบประมาณแผนงาน

30,450.00

19,760.00

240.00

20,000.00

15,000.00
142,740.00

36,310.00

15,000.00
209,500.00

10,000.00

2,500.00

40,000.00

17,700.00

72,820.00

23,480.00

114,000.00

19,760.00

240.00

20,000.00

48,150.00

15,000.00
215,560.00

59,790.00

15,000.00
323,500.00

27,500.00

10,000.00

2,500.00

40,000.00

แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ความเป็นเลิศ
โครงการ 9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ความเป็นเลิศ
กิจกรรม 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
27,500.00
งานจัดหา พัฒนา ทรัพยากร สนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
โครงการ 10 โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาการวิจัย
การบริการวิชาการ
กิจกรรม 1 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน
กิจกรรม 2 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
งานปรับรูปแบบการรับนักศึกษา การบริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
โครงการ 14 โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษาและการบริการด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
กิจกรรม 1 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
กิจกรรม 2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยโดยระบบสารสนเทศ
3,800.00
รวมงบประมาณแผนงาน
31,300.00
แผนงาน วิจัยบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ผลผลิต : ผลงานให้บริการทางวิชาการ
งาน ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ
โครงการ 15 โครงการศูนย์ศกึ ษาและจัดการปัญหาระบบนิเวศน์ชานเมือง
กิจกรรม 1 โครงการตามแนวพระราชดาริ : เพาะขยายพันธุห์ ญ้าแฝก
เพือ่ ชุมชน
กิจกรรม 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร : ช้อคโกแลตมัฟฟินและ
บราวนีเ่ สริมไข่นาจากแป้
้
งข้าวไรซ์เบอรี่เพือ่ สุขภาพ
กิจกรรม 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร : ซาลาเปาไรซ์เบอรี่
กิจกรรมที่ 4 โครงการบริการวิชาการพัฒนาความรู้ดา้ นการเกษตร
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานทานุบารุง เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
โครงการ 18 โครงการทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
กิจกรรม 1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
กิจกรรม 2 โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรม 3 โครงการอนุรักษ์สบื สานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรม 4 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

300,000.00

40,000.00
1,500.00
51,500.00

300,000.00
2,332,700.00

2,332,700.00

2,332,700.00

50,000.00
5,300.00
2,722,700.00

10,000.00
312,500.00

กศ.ปช.

20,000.00

20,000.00

320,000.00

320,000.00
2,332,700.00 2,332,700.00

20,000.00

20,000.00

3,800.00
31,300.00

40,000.00
10,000.00
1,500.00
51,500.00 332,500.00

2,332,700.00

50,000.00
5,300.00
2,748,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00
10,000.00
25,000.00
60,000.00

15,000.00
10,000.00
25,000.00
60,000.00

15,000.00
10,000.00
25,000.00
60,000.00

15,000.00
10,000.00
25,000.00
60,000.00

15,000.00
5,000.00

15,000.00
5,000.00

15,000.00
5,000.00

15,000.00
5,000.00
7,900.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

บ.กศ.
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7,900.00

7,900.00

7,900.00

4,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

งบดาเนินงาน
ตอบแทน

แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานทานุบารุง เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
กิจกรรม 5 โครงการบายศรีสขู่ วัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรม 6 โครงการพิธไี หว้ครู
กิจกรรม 7 โครงการแสดงมุฑติ าจิตเกษียณอายุราชการ
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานบริหารยุทธศาสตร์
โครงการ 19 โครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยจัดการ
งบประมาณทีม่ ุ่งผลสาเร็จ
กิจกรรม 1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
ปี 2559
กิจกรรม 2 โครงการประชุมคณะกรรมการประจาส่วนราชการ
กิจกรรม 3 โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
กิจกรรม 4 โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง
กิจกรรม 5 โครงการจัดบริการสาธารณูปโภค
กิจกรรม 6 โครงการสนับสนุนการบริหารสานักงาน
กิจกรรม 7 โครงการการจัดการความรู้เพือ่ ส่งเสริมการทางาน
กิจกรรม 8 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์สนับสนุนการบริหารงานคณะ
งานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
โครงการ 21 โครงการปรับปรุงระบบงานและการบริการสูค่ วามเป็นเลิศและ
ธรรมาภิบาล
กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาศักยภาพในการทางานเป็นทีม
กิจกรรม 2 โครงการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพเพือ่ ส่งเสริมรายได้ของบุคลากร
กิจกรรม 3 โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม 4 โครงการพัฒนาคุณธรรมส่งเสริมคุณภาพบุคลากร
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ ทุกแผนงาน

ใช้สอย

วัสดุ

งบอุดหนุน

เงินรายได้
งบลงทุน

5,500.00
4,500.00

รวม

(ระบุประเภท
กศ.ปช./บ.กศ.

ตอบแทน

-

4,000.00

30,000.00

วัสดุ

25,000.00
32,900.00

5,000.00
5,000.00

230,000.00

26,500.00

30,000.00
37,900.00

13,500.00

40,000.00

ตอบแทน

308,300.00

378,300.00
5,000.00

800.00
3,900.00
550.00
440,850.00
793,660.00

90,000.00

ใช้สอย

วัสดุ

25,000.00
32,900.00

5,000.00
9,000.00

สาธารณูปโภค

2,332,700.00

งบอุดหนุน

งบลงทุน

-

26,500.00

26,300.00
17,250.00

12,750.00

10,000.00
6,000.00
2,000.00
10,000.00
858,600.00
3,890,100.00

80,000.00

26,300.00
30,000.00

30,000.00

90,000.00
13,500.00
230,000.00

80,000.00

90,000.00
40,000.00
230,000.00
127,300.00
26,300.00
408,300.00
5,000.00
80,000.00

80,000.00
2,412,700.00

10,000.00
6,000.00
2,000.00
10,000.00
1,034,900.00
4,238,300.00

26,300.00
17,250.00
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26,250.00
131,970.00

48,480.00

80,000.00
80,000.00

308,300.00

80,000.00

4,000.00

43,750.00
61,450.00

82,750.00
5,000.00

26,300.00
26,300.00

136,300.00
348,200.00

1,000.00
48,750.00
128,200.00

5,200.00
2,100.00
2,000.00
8,450.00
439,000.00
738,960.00

800.00
3900.00
550.00
440,850.00
842,140.00

26,300.00
26,300.00

90,000.00

รวม

5,500.00
4,500.00
30,000.00
71,900.00

127,300.00
กศ.ปช.
กศ.ปช.
กศ.ปช.

1,000.00
5,000.00
66,750.00

รวม

230,000.00
127,300.00

127,300.00

5,200.00
2,100.00
2,000.00
8,450.00
412,750.00
606,990.00

สาธารณูปโภค

90,000.00
กศ.ปช.

4,000.00

งบลงทุน

5,500.00
4,500.00

34,000.00

90,000.00

70,000.00
5,000.00

ใช้สอย

งบดาเนินงาน

5,500.00
4,500.00
กศ.ปช.

-

รวมทัง้ สิน้

งบดาเนินงาน

แผนการดาเนิ น โครงการ กิจกรรม และแผนการเบิกงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กนผ. 06 (1)
แผนดาเนินการและแผนงบประมาณ

หน่ วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย
หน่วยนับ

จานวน

แผนงาน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โครงการ 1 เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ ความรู้ ทักาะวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา
กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมให้น้องใหม่เกษตร
กิจกรรม 2 เตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารสาหรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรม 3 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
กิจกรรม 4 พัฒนาความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์การอาหารสู่ AEC
กิจกรรม 5 เจ้าฟ้าวิชาการ

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1
1

กิจกรรม 6 เสริมสร้างความรู้ และปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการ

กิจกรรม 7 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ FoSTAT Nestle Quiz Bowl 2016

โครงการ

กิจกรรม 8 ปัจฉิมนิเทศเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม 9 สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรูโ้ ดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรม 10 ถ่ายทอดความรูจ้ ากผู้มปี ระสบการณ์ภายนอก

งบประมาณรวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.58)
เป้าหมาย
แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. – มี.ค.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

20,000.00
5,000.00
10,000.00
20,000.00
21,000.00

1
1

20,000.00
20,000.00

1

7,000.00

1

7,000.00

1

12,000.00

โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1

12,000.00
50,000.00
10,000.00

กิจกรรม 11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โครงการ

1

10,000.00

1

10,000.00

กิจกรรม 12 โครงการประกวดตราสัญลักษณ์คณะทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ

1

2,000.00

1

2,000.00

กิจกรรม 13 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการ

1

2,500.00

กิจกรรม 14 โครงการนิทรรศการความรูด้ ้านการเกษตรตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

โครงการ

1

4,000.00

กิจกรรม 15 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

โครงการ

1

10,000.00

กิจกรรม 16 โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ

โครงการ

1

20,000.00

กิจกรรม 17 โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

โครงการ

1

30,000.00

โครงการ

1

10,000.00

กิจกรรม 1 โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา : เราให้ได้

ครัง้

1

8,000.00

กิจกรรม 2 โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา : ร่วมใจพัฒนาศาสนสถาน

ครัง้

1

5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

1
1

1
1

4,000.00

1

20,000.00

หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1

10,000.00

1

12,000.00

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1
1

12,000.00
25,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1

9,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
1

1

5,000.00
1,000.00

20,000.00
5,000.00

ผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ

2,500.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
1

10,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

1

30,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

โครงการ 2 โครงการพัฒนาทักาะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
กิจกรรม 1 โครงการ Agri English Camp 2016 (ครัง้ ที่ 3)
โครงการ 3 โครงการพัฒนาเอกลักษณ์นกั ศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม

- 51 -

1

10,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1

1

5,000.00

8,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย
โครงการ 5 โครงการเครือข่ายร่วมมือภายในประเทศเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนางานตามภารกิจ
กิจกรรม 1 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC 2016 (ครัง้ ที่
4)
โครงการ 7 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพือ่ สร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
กิจกกรรม 1 เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านการเกษตร

หน่วยนับ

จานวน

งบประมาณรวม

โครงการ

1

20,000.00

โครงการ

1

โครงการ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.58)
เป้าหมาย
แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. – มี.ค.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ

1

5,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

20,000.00

1

20,000.00

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

1

15,000.00

1

15,000.00

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการ

1

40,000.00

รายวิชา
เครือ่ ง

100
5

โครงการ
โครงการ

กิจกรรม 1 โครงการตามแนวพระราชดาริ : เพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพือ่ ชุมชน

กิจกกรรม 2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการ 9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ความเป็นเลิศ
กิจกรรม 1 โครงการประกันคุณภาพ
งานจัดหา พัฒนา ทรัพยากร สนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
โครงการ 10 โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการ
กิจกรรม 1 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน
กิจกรรม 2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
โครงการ 14 โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษาและการบริการด้านวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรม 1 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
กิจกรรม 2 โครงการบริหารจัดการงานวิจยั โดยระบบสารสนเทศ
แผนงาน วิจัยบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
งานส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ
โครงการ 15 โครงการศูนย์ศกึ ษาและจัดการปัญหาระบบนิเวศน์ชานเมือง

15,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

320,000.00
2,332,700.00

1

120,000.00
2,332,700.00

1

120,000.00

1
1

50,000.00
5,300.00

1

30,000.00

1

20,000.00

ครัง้

1

10,000.00

1

กิจกรรม 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ช้อคโกแลตมัฟฟินและบราวนี่เสริมไข่น้าจากแป้งข้าวไรซ์
เบอรีเ่ พือ่ สุขภาพ

ครัง้

1

15,000.00

กิจกรรม 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซาลาเปาไรซ์ไรซ์เบอรี่

ครัง้

1

10,000.00

กิจกรรม 4 โครงการบริการวิชาการพัฒนาความรูด้ ้านการเกษตร

ครัง้

1

25,000.00

แผนงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
งานทานุบารุงเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
โครงการ 18 โครงการทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
กิจกรรม 1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

โครงการ

1

4,000.00

1

4,000.00

กิจกกรม 2 โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

โครงการ

1

15,000.00

1

15,000.00

กิจกรรม 3 โครงการอนุรกั ษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์

โครงการ

1

5,000.00

กิจกรรม 4 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

1

7,900.00
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1

5,000.00

1

35,000.00

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

1

40,000.00

1

40,000.00

คณะ
คณะ

1

5,300.00

คณะ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั

1

8,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

2,000.00
1

15,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
1

1

25,000.00

10,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
1
1

7,900.00

5,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย
แผนงานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
งานทานุบารุงเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
โครงการ 18 โครงการทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
กิจกรรม 5 โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรม 6 โครงการพิธีไหว้ครู
กิจกรรม 7 โครงการแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ
แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
โครงการ 19 โครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจัดการงบประมาณทีม่ ุ่งผลสาเร็จ
กิจกรรม 1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี 2559
กิจกรรม 2 โครงการประชุมคณะกรรมการประจาส่วนราชการ
กิจกรรม 3 โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์
กิจกกรม 4 โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง
กิจกรรม 5 โครงการจัดบริการสาธารณูปโภค
กิจกรรม 6 โครงการสนับสนุนการบริหารสานักงาน
กิจกรรม 7 โครงการจัดการความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมการทางาน
กิจกรรม 8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารสานักงาน
โครงการ 21 โครงการปรับปรุงระบบงานและการบริการสูค่ วามเป็นเลิศและธรรมาภิบาล
กิจกรรม 1 โครงการพัมนาศักยภาพในการทางานเป็นทีม
กิจกรรม 2 โครงการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพเพือ่ ส่งเสริมรายได้ของบุคลากร
กิจกรรม 3 โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม 4 โครงการพัฒนาคุณธรรมส่งเสริมคุณภาพบุคลากร

งบประมาณรวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.58)
เป้าหมาย
แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

หน่วยนับ

จานวน

โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1

5,500.00
4,500.00
30,000.00

โครงการ
ครัง้
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
เครือ่ ง

1
2
1
1
1
1
1
3

90,000.00
40,000.00
230,000.00
127,300.00
26,300.00
408,300.00
5,000.00
80,000.00

1
1
1
1
1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1

10,000.00
6,000.00
2,000.00
10,000.00

1
1
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5,000.00
18,000.00
57,500.00
31,825.00
6,575.00
80,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. – มี.ค.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

1
1
1
1

57,500.00
31,825.00
6,575.00
80,000.00

80,000.00
10,000.00
6,000.00
1
1

2,000.00
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

1

80,000.00

1
1
1
1
1

57,500.00
31,825.00
6,575.00
80,000.00
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.59)
เป้าหมาย แผนการเบิก
(จานวน) งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ

1
1
1

5,500.00
4,500.00
30,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
คณะ

1
1
1
1
1
1

5,000.00
22,000.00
57,500.00
31,825.00
6,575.00
168,300.00

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั
คณะ
หัวหน้าสานักงานคณะ
หัวหน้าสานักงานคณะ
หัวหน้าสานักงานคณะ
หัวหน้าสานักงานคณะ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
แผนที่กลยุทธ์

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

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา

แผนปฏิบัติราชการประจาปี (ร่าง 2)

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
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รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ภาคผนวก ข
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุดแข็ง

จุดอ่อน

(Strength)

(Weakness)

1. มีห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานวิจยั และการ
บริการวิชาการ

1. จานวนนักศึกษาน้อย และมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย
2. นักศึกษาจบไม่ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร

2. หลักสูตรมีการกาหนดให้ทาปัญหาพิเศษและฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

3. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้เนื่องจากขาดบุคลากร

3. บัณฑิตมีความขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน

4. ไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่เกษียณไป

4. มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดความรู้

5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางอย่างล้าสมัย

ประสบการณ์

6. ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการทางานวิจัย

5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเป็นอย่างดี

7. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ

6. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

8. ขาดความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

7. มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในการดาเนินงาน

8. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

9. ได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ

9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับตาแหน่งที่ปฏิบัติงาน

10. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
11. คณะไม่มีสว่ นร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
คณะ
12. การกาหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

(Strength)

(Weakness)
13. ความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับคณะมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอกาส

ภัยคุกคาม

(Opportunities)

(Threats)

1. คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

1. สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึง

2. สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

กัน

3. มีศิษย์เก่าเป็นจานวนมาก

2. นโยบาย กฎ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลง

4. มีการนาศิษย์เก่ามาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในรายวิชาที่เปิดสอน

3. ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ

ในหลักสูตร

4. เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ

5. มีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ

5. การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบความสาเร็จ

6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับชุมชน
7. นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร
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