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คานา

ด้

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

การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้ มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2555-2558 ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้กาหนดว่าในแต่ละปีง บประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)
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-
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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 รวมทั้งประมาณ
การรายได้ รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ

2560

2560

มาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

โดยคานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผนปฏิบัติราชการของคณะกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความ

เชื่อมโยงและก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

-
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แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2560

ม

(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2016)

หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาก ารและวิชาชีพ
ชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูแ ละ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

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
-
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6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา
เป้าประสงค์ (Goals)
1. สร้างบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ
2. สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. พันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่เป้าหมาย
4. สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ
5. เป็นองค์กระรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)
1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
2. การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. การทานุบารุง สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
5. การบริหารการพัฒนาคณะเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

-
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
1. รอยต่อกับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและ
การอาชีวศึกษา
2. การแก้ปญ
ั หาอุดมศึกษาในปัจจุบัน

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ 1 เปลีย่ นระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด

5. การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ
นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร

นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดกลาง
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 5 การบริการการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ ความเป็นเลิศสู่สากล

ยุทธศาสตร์ 5 การบริการการพัฒนาคณะ
เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถมีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ

-

9-

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
6. การเงินในอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

7. เครือข่ายอุดมศึกษา
8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
9. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

-
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แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ความเชื่อมโยงของโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นโยบายข้อ1

นโยบายข้อ 2

นโยบายข้อ 3

นโยบายข้อ 4

นโยบายข้อ 5

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึดษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่
ยอมรับ

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง

พัฒนาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลับยเพื่อสร้าง
ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต

การวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

การทานุบารุง สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ

การบริหารการพฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ
สู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

การพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต
ทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร

การวิจัยเพื่อสะสมองค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

การบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

การทานุบารุง สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
และชาติ

การบริหารการพัฒนาคณะ
เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

-
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นโยบาย
สภา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
คณะ

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมปิ ัญญาสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
สะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการ
เรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ คุณธรรม และมีคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์
 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์

หน่วยงาน
ภายใน

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพ

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้งอถิ่นและชาติ

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนาไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่
สามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริ

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

การให้ข้อมูลข่าวสาร

ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ความต้องการของผู้เรียน

การพัฒนาความรู้

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย

การประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ

พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารพัฒนา
คณะเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

อานวยความสะดวก

สร้างแรงจูงใจในการ

ในการรับบริการ

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
- 12 - และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรเทคโนโลยี
การจัดการเกษตร

ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
หัวข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2560

การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้าน

การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
การทานุบารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
การบริหารการพัฒนาคณะเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
การทานุบารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
การบริหารการพัฒนาคณะเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่ได้มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต
แบบพอเพียง
1.4 พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานกับชุมชน
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์

2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตตารา การจัดตั้งศูนยืเรียนรู้การพัฒนาระบบนิวเศแบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์

3.1 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement
3.2 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
กลยุทธ์

4.1 บริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กบการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 สร้างเครือข่ายและลแกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนะรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนาหมาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์

5.1 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

-
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560
เป้าหมายปี 2560

ตัวชี้วัด

คณะ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

3. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ที่กพอ.กาหนด
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

2 ผลงาน

20 ผลงาน

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

มากกว่า 4.51
ร้อยละ 80

มากกว่า 4.51
ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
 เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่คุณภาพในระดับนานาชาติ
1. ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑฺตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

7. ร้อยละของหลักสุตรที่นักศึกษาเข้าร่วมดครงการจิตอาสาในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

-
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เป้าหมายปี 2560

ตัวชี้วัด

คณะ
1 ผลงาน

มหาวิทยาลัย
14 ผลงาน

2. จานวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

1 ผลงาน

14 ผลงาน

3. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา (ระดับชาติร้อยละ 70 ระดับ

1 บทความ

10 บทความ

1. ร้อยละผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิน่ และรัดับประเทศโดยได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

นานาชาติร้อยละ 30)
4. จานวนเงินวิจัยที่สนับสนุนต่อปี
60,000 บาท/คน
5. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
ร้อยละ 50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 เป้าประสงค์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่เป้าหมาย
1. จานวนพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
1 พื้นที่
2. ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
ระดับ 1: มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2: มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3: มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
-
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ระดับ 2

35 ล้านบาท
ร้อยละ 50

3 พื้นที่
ระดับ 3

เป้าหมายปี 2560

ตัวชี้วัด

คณะ
ร้อยละ 80

มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 80

ระดับ 3

ระดับ 4

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการหลักคาสอนของศาสนาในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
 เป้าประสงค์ที่ 5 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ.
6. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
มากกว่า 4.50
มากกว่า 4.50

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
มากกว่า 4.50
มากกว่า 4.50

3. ร้อยละของหลักสุตรที่นักศึกษาเข้าร่วมดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
4. ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
 เป้าประสงค์ที่ 4 สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งหมด

-

18 -

กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2560 ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสุตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) ที่
ได้มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ

1.3 เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่า

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการย่อย

1.1.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

ร้อยละ 50

1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา

ร้อยละ 70

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
- เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (งบสสว.)
1. โครงการเจ้าฟ้าวิชาการ
2. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก

1.2.1.2 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิด
จากการเรียนการสอนทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ กพอ.กาหนด
1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ
1.3.1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา

2 ผลงาน

โครงการหลัก

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษา

-
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มากกว่า 4.51
40 คน

1. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการเขียนงานวิจัย
2. โครงการ Agri English Camp
2017

กลยุทธ์
ของวิถีแบบพอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้

ตัวชี้วัด

โครงการหลัก

เป้าหมาย

1.3.1.3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น
1.3.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
1.3.2 โครงการเตรียมความพร้อมของ 1.3.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัด
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน

ร้อยละ 85

1.3.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมใน
การทางานสูป่ ระชาคมอาเซียน
+3+C+I

ร้อยละ 80

1.3.3.1 ร้อยละของโครงการที่สง่ เสริม
และสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสุป่ ระชาคมอาเซียน+
3 ที่ดาเนินการบรรลุสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ

-
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โครงการย่อย

ร้อยละ 60
ร้อยละ 80

1. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีภูมทิ ัศน์
2. โครงการต้อนรับน้องใหม่หัวใจ
เกษตร
3. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารสาหรับนักศึกษาใหม่
1. โครงการอบมรมทักษะการใช้
โปรแกรม MS Office
2. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ FoSTAT Nestle Quiz
Bowl 2017
3. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
4. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
“เกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด”

กลยุทธ์

1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑฺตทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

โครงการหลัก

1.5.1 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศเพอื่ขับเคลื่อน
การพฒนางานตามภารกิจ

1.5.1.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

-
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เป้าหมาย

2 เครือข่าย

โครงการย่อย
5. โครงการแข่งขันกีฬา
เทคโนโลยีการเกษตรน้องใหม่
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา7.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
8. โครงการแข่งขันการจัด
สวนหย่อมภายใต้แนวคิด “ลาน
วัฒนธรรม”
9. โครงการเสริมสร้างความรู้และ
ปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
1. โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
เกษตรระหว่างสถาบัน
3. โครงการประชาสัมพันธ์รบั สมัคร
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัย
ภายในให้มีสมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการย่อย

2.1.1.1 จานวนโครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยสาหรับนักศึกษา
2.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัยที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

1 โครงการ

1. โครงการบริหารจัดการงานวิจัย
โดยระบบสารสนเทศ

2.2.1.1 จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
จากภายในและภายนอกต่อคน
2.2.2.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัก
ของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

60,000 บาท/คน

2.3.1.1 จานวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศโดยได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.3.1.2 จานวนนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือแก้ขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น

1 ผลงาน

โครงการหลัก

2.1.1 โครงการพัฒนาอาจารย์
นักวิจัย นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะในการ
ผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจยั สู่
สากล
2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ 2.2.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน
ทุนการวิจัยและการผลิตตารา
การสร้างผลงานวิจัย
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพฒนา 2.2.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
ระบบนิเวศแบบชานเมือง และ
งานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่ และ
การดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญา นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
เศรษฐกิจพอเพียง
การแข่งขันของประเทศ
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
2.3.1 โครงการสร้างผลงานวิจัยที่เป็น
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อ ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลด สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความมั่นคง ความเหลื่อมล้า สร้างความมั่นคงและ
และยั่งยืนของท้องถิ่น
ยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ
ประเทศชาติ

-
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ร้อยละ 80

ร้อยละ 30

1 ผลงาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2.3.1.3 จานวนบทความทีไ่ ด้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปี
การศึกษา
2.4.1.1 จานวนเครือข่ายการวิจัยที่มี
การอุดหนุนทุนวิจัยหรือมีกิจกรรมใน
การดาเนินการด้านการววิจัยอย่าง
สม่าเสมอ

1 บทความ

โครงการหลัก

2.4 แสวงหาพันธมิตร จัดหาทุน 2.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายการ
สนับสนุนอุดหนุนการวิจยเพื่อเพิ่ม วิจัย
รายได้จากการวิจัยและการใช้
ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย

-
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1 เครือข่าย

โครงการย่อย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ทั้งฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง
University Engagement
3.2 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก

3.1.1 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปฏิบัติจากภายในและภายนอก
เพือ่ ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่
ชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้
ได้อย่างยั่งยืน
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันเรียนรู้
ตามแนวพระราชดาเริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 3

1. โครงการตามแนวพระราชดาริ:
เพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อชุมชน

3.2.1.1 จานวนพืน้ ที่เป้าหมายในการ

1 พื้นที่

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแก่

โครงการหลัก

ดาเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ์
3.2.1.2 ระดับความสาเร็จของการส้ราง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ ที่เป็นพืน้ ที่
เป้าหมานร่วมทีบ่ ูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
-
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โครงการย่อย

ชุมชน การทากุนเชียงและไส้กรอก
ระดับ 3

เวียนนา
2. โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
การเกษตรเพื่อชุมชน แปรรูปเห็ด
3. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวิทยา
ศาตร์และเทคโนดลยีการอาหารให้กับ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการหลัก

3.2.1.3 ร้อยละของหลักสุตรทีมี
นักศึกษาเข้าร่วมดาเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

โครงการย่อย
โรเงรียนในพื้นที่เครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. โครงการชุมชนน่าอยู่ การจัดสวน
และตกแต่งสถานที่

3.2.2 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ

3.2.2.1 ร้อยละเฉลี่ยของการดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานกาหนด

-
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ร้อยละ 100

1. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระกัยรติ
สมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
3. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
4. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมราชินนี าถ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุ บารุง สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการย่อย
1. โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง
2. โครงการทาบุญวันขึ้นปีใหม่
3. โครงการพัฒนาคุณะรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่
4. โครงการพิธีไหว้ครู
1.โครงการศึกาษาดุงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2. โครงการสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่
ผลิตอาหารปลอดภัย
3. โครงการทาฝายชะลอน้าและยิง
เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์

4.1 บริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผนแพร่
วัฒนธรรมไทย

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนะรรมและภูมิ
ปัญญท้องถิ่น

4.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ระดับ 5

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณา
การ การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการกับ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลป
วัฒนะรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

4.2.1 โครงการบูรณาการ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนะรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

4.2.1.1 จานวนหลักสูตรที่มีการบุรณา
การการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาด้านศิลปวัฒนะรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

ร้อยละ 80

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนาคณะเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการหลัก

5.1 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ
5.1.1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ
บาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่
พัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การ
รับผิดชอบต่อสังคม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

5.1.2 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

5.1.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการบริหาร
สานักงาน

5.1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.
5.1.2.2 ระดับความสาเร้จการจัดการ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่
เป้นเลิศ

-
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เป้าหมาย

โครงการย่อย

ร้อยละ 90

1. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์
2. โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง
3. โครงการจัดบริการ
สาธารณูปโภค
4. โครงการสนับสนุนการบริหาร
สานักงาน
5. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการ
สอน
6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรจากการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคุณภาพ
2. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 2561

มากกว่า 4.51
ระดับ 5

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการหลัก
5.1.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

5.1.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนบริหารจัดการ

-

28 -

เป้าหมาย

โครงการย่อย

ร้อยละ 100

1. โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการ

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1. โครงการปรับปรุง 1.จานวนหลักสุตรที่
1 หลักสูตร
1.ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตร
ได้รับการปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และ

โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1. โครงการเจ้าฟ้า
1.หลักสุตรที่เข้าร่วม
การจัดแสดง
วิชาการ
นิทรรศการวิชาการ
2. ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการแสดง
ชิ้นงานการเรียนรูเ้ ชิง
ผลิตภาพต่อรายวิชา
ทั้งหมด

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
30
3. อย่างน้อย 4.51
คะแนน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักสูตรเวิทยาศาสตร์

20,000

และเทคโนโลยีการ

(งบสสว.)

เทคโนโลยีการอาหาร

อาหาร

1.จัดนิทรรศการ

คณะ

วิชาการของหลักสูตร
ต่างๆ
2.จัดแสดงชิ้นงานที่ได้
จากการเรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ

-
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งบประมาณ

หลักสูตร

20,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ต.ค.59-ก.ย.60

ก.พ.60

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต
แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
2. โครงการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มี

1. จานวนรายวิชาที่มี
การเชิญวิทยากรมา
บรรยายหรือศึกษาดู
ประสบการณ์
งานเพื่อก่อให้เกิด
ภายนอก
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
วิทยากร
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา
1. โครงการอบรม
1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ทักษะการใช้
2.ความพึงพอใจของ
ภาษาไทยเพื่อการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เขียนงานวิจัย

1. ไม่น้อยกว่า 10
รายวิชา

1. เชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู/้

2. ไม่น้อยกว่า 3.51

อบรมในวิชา/โครงการ

สอนและคุณภาพ

คะแนน

ต่างๆ

บัณฑิต

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย

1.อบรมเกี่ยวกับ
หลักการเขียนงานวิจัย

2. ไม่น้อยกว่า 3.51

และการใช้ภาษาเขียน

สอนและคุณภาพ

คะแนน

ในงานทาง

บัณฑิต

วิทยาศาสตร์
-
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คณะ

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

25,200

20,750

ต.ค.59-ก.ย.60

ม.ค.60

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

2. โครงการ Agri

กิจกรรม

1.ความพึงพอใจ
4.51
2.จานวนผู้เข้าร่วม
English Camp
50 คน
โครงการ
2017
3.นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจด้าน
ภาษาเพิ่มขึ้น
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน
1. โครงการเตรียม
1. จานวนนักศึกษาที่ 1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
เข้าร่วมโครงการ
ความพร้อมด้าน
80 ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจต่อ 2. ไม่น้อยกว่า 3.51
เทคโนโลยีภมุ ิทัศน์
โครงการ
คะแนน

1. ค่ายภาษาอังกฤษ

2. โครงการต้อนรับ
น้องใหม่หัวใจเกษตร

1. จานวนนักศึกษาที่ 1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
เข้าร่วมโครงการ
80 ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจต่อ 2. ไม่น้อยกว่า 3.51
โครงการ
คะแนน

1.อบรมทากิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเรียน

3. โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และ

1. จานวนนักศึกษาที่ 1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
เข้าร่วมโครงการ
80 ของเป้าหมาย

1.อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้
นักศึกษาใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ
19,250

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
พ.ย. 59

(Agri English camp)

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

1.ศึกษาดูงานสถานที่

หลักสูตรภูมิทัศน์

2,000

ก.ย. 60

แผนงานการ

ที่มีการออกแบบโดย

พัฒนาการเรียนการ

ใช้หลักภูมิทัศน์

สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

-
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หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

2,000

ก.ย. 60

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

2,000

ก.ย. 60

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

เทคโนโลยีการอาหาร 2. ความพึงพอใจต่อ
สาหรับนักศึกษาใหม่ โครงการ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

2. ไม่น้อยกว่า 3.51

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

คะแนน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน+3+C+I
1. โครงการอบรม
1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
1.อบรมการใช้
หลักสูตร
ทักษะการใช้
โปรแกรม MS office
เกษตรศาสตร์
โครงการ
80 ของเป้าหมาย
โปรแกรม MS office 2. ความพึงพอใจของ 2. ไม่ต่ากว่า 3.51
เช่น MS word, MS
Excel, MS
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนน
powerpoint
2. โครงการแข่งขัน
1.ร้อยละของ
1.ร้อยละ 80
1.เพิ่มพูนความรู้
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ตอบปัญหาวิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่

2.ไม่ต่ากว่า 3.51

ทางด้านวิทยาศาสตร์

FoSTAT Nestle

ได้เข้าร่วมชมการ

คะแนน

และเทคโนโลยีการ

Quiz Bowl 2017

แข่งขันตอบปัญหา
2.ความพึงพอใจต่อ

อาหาร
2.คัดเลือกผู้เข้าร่วม

โครงการ

แข่งขัน
3.เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหา

-
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และเทคโนโลยีการ
อาหาร

5,000

พ.ย.59

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

11,500

มิ.ย.60

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

กิจกรรม
1.แข่งขันกีฬา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ

ดาเนินงาน

งบประมาณปี
2560

1. จานวนผู้เข้าร่วม

ภายในมหาวิทยาลัย
“เจ้าฟ้าเกมส์”

โครงการ
80 ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจของ 2. ไม่ต่ากว่า 3.51

มหาวิทยาลัย/ระหว่าง
คณะ

พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

2.ประกวดกองเชียร์

บัณฑิต

4. โครงการแข่งขัน

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1. แข่งขันกีฬาภายใน

กีฬาภายในคณะ

โครงการ

80 ของเป้าหมาย

คณะของนักศึกษาทั้ง

พัฒนาการเรียนการ

“เกษตรสัมพันธ์ต้าน

2. ความพึงพอใจของ 2. ไม่ต่ากว่า 3.51

4 ชั้นปี

สอนและคุณภาพ

ภายยาเสพติด”

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

5. โครงการแข่งขัน
กีฬา

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย

เทคโนโลยีการเกษตร

2. ความพึงพอใจของ 2. ไม่ต่ากว่า 3.51

น้องใหม่

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

6. โครงการปัจฉิม

1. จานวนนักศึกษา

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1. อบรมให้ความรู้

นิเทศนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วม

80 ของเป้าหมาย

เกี่ยวกับการเตรียม

พัฒนาการเรียนการ

โครงการ
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
2. ความพึงพอใจของ คะแนน

ความพร้อมในการ
ทางานเช่น การสมัคร

สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

ผู้เข้าร่วมโครงการ

งาน การสัมภาษณ์งาน

20,000

มี.ค.60

โครงสร้างแผน

3. โครงการกีฬา

คณะ

30,000

ระยะเวลาการ

ธ.ค.59

แผนงานการ

แผนงานการ

บัณฑิต
1. แข่งขันกีฬาภายใน
คณะ

คณะ

10,000

ส.ค.60

2.ประกวดกองเชียร์

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

-
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คณะ

9,000

พ.ค.60

แผนงานการ

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

แหล่งงาน ลักษณะ
งาน
7. โครงการปฐมนิเทศ 1. จานวนนักศึกษาที่ 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ

1.ปฐมนิเทศนักศึกา

นักศึกษา

เข้าร่วมโครงการ
80 ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจของ 2. ไม่ต่ากว่า 3.51

ใหม่ชั้นปีที่ 1
2. แนะนาระบบ

พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารยืที่ปรึกษา

บัณฑิต

คะแนน

คณะ

16,000

ส.ค.60

แผนงานการ

3. แนะนาเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
8. โครงการแข่งขัน
การจัดสวนหย่อม
ภายใต้แนวคิด “ลาน
วัฒนธรรม”

1. จานวนนักศึกษาที่ 1. จานวน 1 ทีม
เข้าร่วมการแข่งขัน
ประกวดจัด
สวนหย่อม

9. โครงการเสริมสร้าง 1.จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ความรู้และปัญญา
ด้านวิทยาศาสตร์และ 2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เทคโนโลยีการอาหาร

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

1. เข้าร่วมแข่งขัน

หลักสูตรภูมิทัศน์

32,000

ต.ค.59

ประกวดจัดสวนหย่อม

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

1. อบรมหลักสูตร/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ความรู้ที่ทันสมัยที่
เกี่ยวข้องกับการ

และเทคโนโลยีการ
อาหาร

ทางานในสาขา
-
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9,570

มิ.ย.-ส.ค.60

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานภารกิจ
1. โครงการประชุม
1. จานวนนักศึกษา 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
1.เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ
วิชาการวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วม 80 ของเป้าหมาย
2.นาเสนอผลงานแบบ
และเทคโนโลยี
โครงการ
บรรยายและแบบ
ระหว่างสถาบัน
2. ความพึงพอใจต่อ 2. ไม่น้อยกว่า 3.51
โปสเตอร์
ASTC
โครงการ
คะแนน
2. โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการเกษตร
ระหว่างสถาบัน

1. จานวนนักศึกษาที่ 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เข้าร่วมโครงการ
80 ของเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจต่อ 2. ไม่น้อยกว่า 3.51
โครงการ
คะแนน

1.เข้าร่วมแข่งขันตอบ

คณะ

10,000

ต.ค.59-พ.ค.60

แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

คณะ

57,180

ธ.ค.59-มี.ค.60

แผนงานการ

ปัญหาทาด้าน

พัฒนาการเรียนการ

เกษตรศาสตร์
2.เข้าร่วมกิจกรรม

สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

ต่างๆเช่น แข่งกีฬา
3. โครงการ

1. จานวนแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การรับ ประชาสัมพันธ์
2. จานวน
สมัครนักศึกษา
สถานศึกษาที่ออก

1. 5,000 แผ่น

1. จัดทาแผ่นพับ

2. ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

ประชาสัมพันธ์

พัฒนาการเรียนการ

2. ออกประชาสัมพันธ์
และรับสมัครนักศึกษา

สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

-
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คณะ

20,000

ต.ค.59-ก.ย.60

แผนงานการ

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์แนะ
แนว

รวม

-
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321,450

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาอาจารย์ นักวอจัย นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
1.โครงการบริหารจัดการ 1. จานวนผู้เข้าร่วม
1. ไม่น้อยกว่า 1. รวบรวมและติดตาม
คณะ
งานวิจัย

งบประมาณ

2,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.59-ก.ย.60

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
แผนงานการวิจัย

โครงการ

ร้อยละ 80 ของ

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยที่

และสะสมองค์

2. จานวนนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น
3. จานวนจดหมาย
ข่าวด้านการวิจัย

จานวนอาจารย์
ทั้งหมด

นักวิจัยได้รับงบประมาณ
สนับสนุน และประเมินผล

ความรู้เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

2. 1 คน/ปี
3. 1 ฉบับ/2
เดือน

นักวิจัยที่ได้รบั เงินวิจัย
สนับสนุนสูงสุด
2. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น
3. รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย
และจัดทาจดหมายข่าวและ
เผยแพร่เกี่ยวงานวิจัย
ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนการ
ทาวิจัย

โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
-
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โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
โครงการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาตื
โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัย

รวม

-
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2,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.โครงการตามแนว
1. ความพึงพอใจต่อ
1. ไม่น้อยกว่า 3.51 1. เพาะขยายพันธุ์
โครงการ
คะแนน
หญ้าแฝก
พระราชดาริ: การ
2. เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2. เผยแพร่ความรู้
เผยแพร่ความรู้และเพาะ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
ชุมชน

ความรู้ด้านหญ้าแฝก
เพิ่มขึ้น

10%
3. ไม่น้อยกว่า 75

3. จานวนผู้เข้าร่วม

ของเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักสูตร

งบประมาณ

15,220

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ต.ค.59-ก.ย.60

เกษตรศาสตร์

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

เรื่องหญ้าแฝกและ
แนวพระราชดาริ

โครงการ
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิน่ ปละเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิน่ สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
1. โครงการพัฒนา
1. จานวนผู้เข้าร่วม
1. 20 คน
1. อบรมเชิง
หลักสูตร
25,000
ธ.ค.59

แผนงานการบริการ

ผลิตภัณฑ์เกษตรแก่
ชุมชน

วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการ
2. ความพึงพอใจต่อ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

ปฏิบัติการ

โครงการ
-
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เกษตรศาสตร์

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี

3. มากกว่าร้อยละ

ความรู้เพิ่มขึ้น

70

2. โครงการเพิ่มมูลค่า

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. 20 คน

1. อบรมเชิง

หลักสูตร

ผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อ
ชุมชน

โครงการ
2. ความพึงพอใจต่อ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการ

3. มากกว่าร้อยละ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี

70

งบประมาณ

15,760

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

พ.ย.59

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

การอาหาร

ความรู้เพิ่มขึ้น
3. โครงการเสริมสร้าง

1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. 20 คน

1. อบรมเกี่ยวกับ

หลักสูตร

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์

โครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

วิชาการเพื่อพัฒนา

และเทคโนโลยีการอาหาร 2. ความพึงพอใจต่อ

คะแนน

เทคโนโลยีการอาหาร

และเทคโนโลยี

ท้องถิ่น

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่

โครงการ

3. มากกว่าร้อยละ

เบื้องต้นที่เป็น

เครือข่ายนอก
มหาวิทยาลัย

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

70

ประโยชน์แก่นักเรียน

1. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1. จัดสวนตกแต่ง
สถานที่เพื่อสร้างความ
สวยงามให้แก่ชุมชน

4. โครงการชุมชนน่าอยู่ 1. ความพึงพอใจของ
การจัดสวนตกแต่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สถานที่
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตื

-
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10,870

ม.ค.60

แผนงานการบริการ

การอาหาร

หลักสุตรภูมิ
ทัศน์

26,150

พ.ย.59

แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการหลัก/
โครงการย่อย
1.โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยุ่หัว
2. โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าว
ไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร
3. โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

1.จานวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน
1.จานวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2.ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน
1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2.ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติเจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณ์

1.จานวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
2. ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักสูตร

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

10,000

ธ.ค.59

แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

10,000

ก.พ.60

แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

หลักสูตร

10,000

เม.ย.-ก.ค.60

แผนงานการบริการ

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

การอาหาร

กุมารี
4. โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

1.จานวนผู้เข้าร่วมชม
1. ไม่น้อยกว่าร้อย
นิทรรศการ
ละ 75
2.ความพึงพอใจของ
2.ไม่น้อยกว่า 3.51
ผู้เข้าร่วมงาน
คะแนน
โครงการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมราชินนาถ

-
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หลักสูตรภูมิ
ทัศน์

10,000

ธ.ค.60

แผนงานการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

1.โครงการสืบสาน

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1. จัดกิจกรรมลอย

ประเพณีวันลอยกระทง

ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย (30 คน)

กระทง
2. ประกวดกระทง

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1. ถวายภัตตาหารเช้า

ใหม่

ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
พระสงฆ์ และร่วมกัน
เป้าหมาย (120 คน) ทาบุญตักบาตร

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1. รดน้าดาหัวและขอ

คุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาใหม่

ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย (80 คน)

พรจากผู้ใหญ่

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51
คะแนน

-
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2560

4,000

พ.ย.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะ

17,000

ธ.ค.59

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะ

5,000

ธ.ค.60

แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คะแนน
3.โครงการพัฒนา

งบประมาณปี

คณะ

คะแนน
2.โครงการทาบุญวันขึ้นปี 1. จานวนนักศึกษาเข้า

โครงสร้างแผน

โครงการหลัก/
โครงการย่อย
4. โครงการพิธีไหว้ครู

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย (100 คน)

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

กิจกรรม
1. จัดทาพานไหว้ครู
2. ร่วมกิจกรรมไหว้ครู

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

คณะ

4,000

รวม

163,000

คะแนน

-
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ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ก.ย.60

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
แผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ

โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.โครงการศึกษาดูงาน
1. จานวนนักศึกษาเข้า 1. ไม่น้อยกว่าร้อย 1. ศึกษาดูงานด้าน
หลักสูตรภูมิ
6,000
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
บูรณาการกับการเรียน

ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย

การสอน

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ทัศน์

หลักสูตร

ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

ม.ค.60

แผนการทานุบารุง
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชาติ

ธ.ค.59

แผนการทานุบารุง
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชาติ

คะแนน
2. โครงการสมุนไพร

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

1.เลี้ยงไก่ไข่โดยใช้

พื้นบ้านเพื่อผลิตอาหาร

ร่วมโครงการ

ละ 75 ของ

สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อ

ปลอดภัย

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
2. ไม่ต่ากว่า 3.51

ผลิตอาหารปลอดภัย

คะแนน

-
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เกษตรศาสตร์

4,000

โครงการหลัก/
โครงการย่อย
3. โครงการทาฝายชะลอ
น้าและยิงเมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อการอนุรักษ์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

1. จานวนนักศึกษาเข้า

1. ไม่น้อยกว่าร้อย

ร่วมโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจ

ละ 75 ของ
เป้าหมาย

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ไม่ต่ากว่า 3.51

กิจกรรม
1. สร้างฝายชะลอน้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักสูตร

งบประมาณ
15,000

เกษตรศาสตร์

คะแนน

รวม

-
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25,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.59

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
แผนการทานุบารุง
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชาติ

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
1.โครงการซ่อมแซม
1. จานวนครุภณ
ั ฑ์
10 รายการ
1. ซ่อมแซมและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์

2.โครงการจัดหาน้ามัน
เชื้อเพลิง

ห้องปฏิบัติการและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ

284,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.59-ก.ย.60

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
แผนงานการ
บริหารการพัฒนา

บารุงรักษาครุภัณฑ์

สานักงานที่ได้รับ

มหาวิทยาลัยสู่

การซ่อมแซม

ความเป็นเลิศ

1. จานวน
ผู้รับบริการ

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
เพื่อใช้สนับสนุนการ

คณะ

110,000

ต.ค.59-ก.ย.60

แผนงานการ
บริหารการพัฒนา

ยานพาหนะของ

ปฏิบัติงานและการ

มหาวิทยาลัยสู่

คณะ

เรียนการสอน

ความเป็นเลิศ

3.โครงการจัดบริการ

1. จานวนบุคลากรที่ ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหา

สาธารณูปโภค

ได้รับบริการ

สาธารณูปโภคเพื่อ

สาธารณูปโภค
-
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คณะ

40,000

ต.ค.59-ก.ย.60

แผนงานการ
บริหารการพัฒนา

โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560

สนับสนุนการ

มหาวิทยาลัยสู่

ดาเนินงานของคณะ

ความเป็นเลิศ

4. โครงการสนับสนุนการ 1.ความพึงพอใจของ ร้อยละ 80

1.การสนับสนุนการ

บริหารสานักงาน

ผู้รับบริการ

เรียนการสอน

บริหารการพัฒนา

สานักงานคณะ

2.บริการนักศึกษาและ
บุคลากรคณะ

มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ

1. จานวนอาจารย์ที่ ร้อยละ 90 ของอาจารย์

1. จัดซื้อวัสดุการเรียน

ได้รับการจัดสรร

การสอน

5.โครงการจัดหาวัสดุการ
เรียนการสอน

6.โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

คณะ

คณะ

468,450

170,000

ต.ค.59-ก.ย.60

ต.ค.59-ก.ย.60

แผนงานการ

แผนงานการ
บริหารการพัฒนา

งบประมาณวัสดุการ

มหาวิทยาลัยสู่

เรียนการสอน

ความเป็นเลิศ

1. จานวนครุภณ
ั ฑ์ที่ 1. ไม่น้อยกว่า 3
ได้รับการจัดหาเพื่อ รายการ

1. จักซือ้ ครุภัณฑ์

คณะ

434,500

ต.ค.59-ก.พ.60

แผนงานการ
บริหารการพัฒนา

สนับสนุนการเรียน

มหาวิทยาลัยสู่

การสอน

ความเป็นเลิศ

โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

-
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โครงการย่อย
1.โครงการส่งเสริม

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1.จานวนอาจารย์ที่

ค่าเป้าหมาย
1.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ศักยภาพบุคลากรจาก
พานักศึกษาไปดูงาน ของอาจารย์ทั้งหมดของ
การศึกษาดูงานหน่วยงาน ในรายวิชาต่างๆ
คณะ
คุณภาพ
2. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กิจกรรม
1.ศึกษาดูงานโรงงาน/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.59-ก.ย.60

แผนงานการ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ

คณะ
หลักสูตร

59,000

ต.ค.59-ก.ย.60

แผนงานการ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ

คณะ

5,000

ต.ค.59-ก.ย.60

แผนงานการ
บริหารการพัฒนา

2.ไม่น้อยกว่าระดับ 3
1.จัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง
2.รับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา

3.โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการปี

2. แผนปฏิบัติ

2. 1 แผน

2561

ราชการประจาปี

3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ราชการประจาปี

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. ทบทวนแผนกล
ของเป้าหมาย (25 คน) ยุทธ์
2. จัดทาแผนปฏิบตั ิ

2561
3. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

-

48 -

2560

60,000

รัฐบาล

1.ร้อยละ 50

งบประมาณปี

คณะ

หน่วยงานเอกชน/

1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ทาประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

โครงสร้างแผน

มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ

โครงการย่อย
1. โครงการประชุม

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. ความพึงพอใจ

คณะกรรมการประจาส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ราชาการ
2. จานวนครั้งของ

ค่าเป้าหมาย
1. ไม่น้อยกว่า 3.51

กิจกรรม
1. ประชุม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ

งบประมาณ
10,000

คะแนน
คณะกรรมการประจา
2. 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา ส่วนราชการ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ต.ค.59-ก.ย. 60

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี
2560
แผนงานการ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่

การประชุม

ความเป็นเลิศ

-
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รวม

1,640,950

รวมทั้งสิ้น

2,152,400

แผนดาเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

-
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-
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-
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ภาคผนวก

-
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ภาคผนวก ก

-
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนที่กลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจาปี (ร่าง 1)
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ)
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจาปี (ร่าง 2)

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
-
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รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ภาคผนวก ข

-
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุดแข็ง

จุดอ่อน

(Strength)

(Weakness)

S1 บัณฑิตได้รบั การยอมรับว่ามีความขยันขันแข็ง อดทน สู้

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและด้าน

งาน

ภาษาต่างประเทศในระดับปานกลางและน้อยตามทัศนคติ
ของบุคคลภายนอก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

W2. บัณฑิตสาเร็จการศึกษาไม่ตรงตามระยะเวลาของ
หลักสูตร

กระบวนการภายใน

S1. มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเช่น

W3. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันมีจานวนน้อยและมี
พื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย
W1. ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและ

หลักสูตรกาหนดให้ทาปัญหาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการ ฝึก

งานวิจยั เช่น ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะ

ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ

ศาสตร์

เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

W2 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติมนี ้อย รวมถึง
ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่า

-
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

(Strength)

(Weakness)

S1. อาจารย์มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และความรู้

W3. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของคณะทาให้เกิดความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน
W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน

ความสามารถด้านการวิชาการและการวิจัยเป็นอย่างดี

อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามลาดับ

บุคลากรและความรู้

W2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ทาได้ยากเนื่องจากจานวน
อาจารย์ประจาไม่เพียงพอในการเป็นกรรมการประจา
หลักสูตร และไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป
W1. การสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานและทรัพยากร
จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลอย่างต่อเนื่องและไม่เพียง

การเงิน

พอที่จะพัฒนางานใหม่
W2. คณะยังไม่สามารถหารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในคณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพียงพอ

-
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โอกาส

ภัยคุกคาม

(Opportunities)

(Threats)

O1. คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

T1. สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันเฉพาะทางของภาคเอกชนมี

O2. สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรม

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

และอุตสาหกรรม

T2. เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ

O3. นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

กระบวนการภายใน

O1. มีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการและ

T1. การก้าวไม่ทนั กับการเปลีย่ นแปลงนโยบายรัฐบาลเช่น

หน่วยงานราชการ

เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0

O2. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน

T2. การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความสาเร็จ

O1. มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรและความรู้

บุคลากรให้สูงขึ้นในระดับนานาชาติจากการเปิดประชาคม
อาเซียน

การเงิน

O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ
รัฐบาล
-
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