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ค าน า 

 
วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และ 14 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยน า
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน ขณะนี้คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ

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

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

 
 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม        44 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล       47  
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 แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2019) 

 
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน   
ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน ร่วมใน

การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 
ปรัชญา (Philosophy) 

 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยม (Values) 
 พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ 
 

ม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนะรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)  

1. การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายสภามหาวิทยาลยั 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
ยุทธศาสตร์                                     

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

    

2. โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและนวัตกรรมดา้น
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ขปัญหาของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถา่ยทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทัง้
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพือ่
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายสภามหาวิทยาลยั 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ยุทธศาสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง 

3. การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา 

 นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลยั
ขนาดกลาง 

  

นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเพือ่สร้างธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

4. การพัฒนานักศึกษา 
5. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 1 เปลีย่นระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 

   

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด 

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถมีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพือ่
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมอือาชพีให้
เป็นอาจารย ์

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึดษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและนวัตกรรมดา้น
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น 
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ความเชื่อมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

นโยบายข้อ 3 

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่

ยอมรับ 

นโยบายข้อ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  

นโยบายข้อ 2 

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึดษา
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

นโยบายข้อ1 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ

นานาชาต ิ

นโยบายข้อ 5 

พัฒนาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลับยเพื่อสร้าง

ธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ 1 

การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา

ของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 3 

การพัฒนางานพนัธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพรโ่ครงการ
อันเนื่องมาจกาพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ 4 

การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้าง
จิตส านึกด้านวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 5 

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 1 

การผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรโดย
กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 

การวิจัยและนวัตกรรม
ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
แก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 3 

การพัฒนางานพนัธกิจ
สัมพันธ์ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร
และเผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ 4 

การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์
สร้างจิตส านึกด้าน

วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 5 

 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมี

ธรรมาภิบาล 

 

นโยบายสภา 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร์

คณะ 
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ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลย ี

การจัดการเกษตร 

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมปิัญญาสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีการจัดการเกษตรโดย

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา

ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรผและ
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจกาก

พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกด้าน

วัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู ้คุณธรรม และมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค ์

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่
สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและน าไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน 

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

หน
่วย
งา
น

ภา
ยใ
น 

ระ
ดับ

คณ
ะ 

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปร
ะส
ิทธิ

ภา
พ
 

คุณ
ภา
พ
 

ปร
ะส
ิทธิ

ผล
 

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแกป้ัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม 

ความต้องการของผู้เรียน 

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

อ านวยความสะดวก 

ในการรับบริการ 
การพัฒนาความรู ้

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย การประชาสัมพันธ์ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู ้

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น 

 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าร ิ
 

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป้นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
ยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึก
ทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการ
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2562 

คณะ มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 
1. ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ร้อยละ 90  ร้อยละ 90 
3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ที่ กพอ.
ก าหนด 

6 ผลงาน 40 ผลงาน 

4. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ผลงาน 24 ผลงาน 
5. จ านวนผลงานวิจัย หรือผลงานวชิาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาตติามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 25 ผลงาน 300 ผลงาน 
6. จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 1 ราย 10 ราย 
7. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

8. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 
9. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
10. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1 เรื่อง 9 เรื่อง 
เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนของปะรเทศ  
1. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี 1.2 ล้านบาท 35 ล้านบาท 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2562 

คณะ มหาวิทยาลัย 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

3 ผลงาน 23 ผลงาน 

3. จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 21 ผลงาน 311 ผลงาน 
4. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรืออ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม 

25 ผลงาน มากกว่า 240 
ผลงาน 

5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 1 เครือข่าย 11 เครือข่าย 
6. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยที่ท าวิจัย ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
7. จ านวนรางวัลที่อาจารย์หรือบุคลากรหรือนักศึกษาที่ได้รับจากงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 1 รางวัล 11 รางวัล 
8. จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 1 โครงการ 10 โครงการ 
9. จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณา
ผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง 

5 บทความ 67 บทความ 

10. จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

3 ผลงาน 19 ผลงาน 

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1. จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

จังหวัดปทุมธานี 
1 หมู่บ้าน จังหวัด

สระแก้ว 1 
หมู่บ้าน 

จังหวัดปทุมธานี 
11 หมู่บ้าน จังหวัด

สระแก้ว 20 
หมู่บ้าน 

2. จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1 ผลงาน 11 ผลงาน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2562 

คณะ มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5 ระดับ 5 
2. จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1 ผลงาน 20 ผลงาน 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 50 รอ้ยละ 50 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
4. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License ร้อยละ  20 ร้อยละ  20 
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.   
อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

6. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR ร้อยละ10 ร้อยละ10 
7. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 รอ้ยละ 80 
8. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
9. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 
10. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ มากกว่า 4.50 มากกว่า 4.50 
11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 
12. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ มากกว่า 4.00 มากกว่า 4.00 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์  1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เพ่ืพัฒนานักศึกษาให้มึความพร้อมในการ าทงานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

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

  2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แลละเฉลิม

พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์        4.1 บริหารจัดการงานส่งเสิรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์        5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุง กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น     

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
  



 
 

- 17 - 

 
กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

1.1 พัฒนาปรบัปรุงหลักสุตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
- หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
- หลักสูตรเทคโนโลยีภูมทิัศน์  
(งบ สสว.) 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มึความพร้อมในการ
ท างานสูป่ระชาคมอาเซียน+3+1 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปดิสอนใน
ปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจกัษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 95 1. โครงการจัดการวัสดุการเรียน
การสอน 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
3. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก 
4. โครงการเจ้าฟ้าวิชาการ 

1.2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 10 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

1.2.1.3 จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์ที่เกิด
จากการเรียนการสอนทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ที่กพอ.ก าหนด 

25 ผลงาน 5. โครงการน าเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ ASTC 2019 
6.โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพเพื่อค้นหานวัตกรรมทาง
อาหารสู่เวทีระดับชาต ิ
7. โครงการเตรียมความพร้อม
ฝึกสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารสูส่ถาน
ประกอบการ 
8.โครงการทดสอบสมรรถนะทกัษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
9 การพัฒนานวัตกรรมทาง
การเกษตร 
10. โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน ์
11. เตรียมความพร้อมระหว่างภาค
เรียน 
12.เตรียมความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารให้กับนักศึกษาใหม่ 

1.2.1.4 จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์ของ
นักศึกษาที่ได้รบัการอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

4 ผลงาน 

1.2.1.5 ผลงานทีไ่ด้รับรางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6 ผลงาน 

1.2.1.6 จ านวน Startup ที่เกิดจากการ
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

1 ราย 

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะทีจ่ าเปน็ต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 1. โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะ "เกษตรสัมพันธ์ตา้นภัยยาเสพ
ติด" 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

2. การแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลยั "เจ้าฟ้าเกมส์" ครัง้ที่ 
16 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
5. โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาหารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ FoSTAT Nestle Quiz 
bowl 2019 
7. โครงการการพัฒนาทักษะชวีติ 
8. โครงการอบรมการท า Poster 
9. โครงการอบรมการใช้งาน
สารสนเทศข้ันพื้นฐาน MS office 
10. โครงการพัฒนาวสัดุตกแต่ง
ส าหรับงานภูมิทัศน ์

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผา่นการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 80 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

 1.2.5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
(Startup) 

1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 

ร้อยละ 20 1. โครงการอบรมการเขียนแผน
ธุรกิจ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พฒันา
สมรรถนะทักษะดา้นภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษาสากล 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจของนักศึกษา มากกว่า 3.51 1. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 1.3.1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการ

อบรมด้านภาษา 
40 คน 

1.3.1.3 ระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 
เมื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสูงขึน้ 

B2 

1.4 สร้างเครือข่ายรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

1 เครือข่าย 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
เกษตรระหว่างสถาบนั 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ
ทุนวิจัย 

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จ านวนเงินสนบัสนุนการวิจัย
ต่อปี 

1.2 ล้านบาท  

2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่นคง
และยั่งยนืของท้องถิ่น 
ประเทศชาต ิ

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 

2.2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยที่สรา้งองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดบัทอ้งถิ่น
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

3 ผลงาน 1. โครงการประกวดจัดสวน 

2.2.1.2 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

21 ผลงาน  

2.2.1.3 จ านวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้รบัการ
เผยแพร่ระดับชาติหรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย์หรือมีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

25 ผลงาน  

2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวจิัยเชิง
ประยุกต์และพฒันานวตักรรม จนมี
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม   จนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 5  
 
1. โครงการน าเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ ASTC 2019 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

2.2.3. โครงการจัดประชุมวชิาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

1 คร้ัง 

2.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

2.4.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

2.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 4 1. โครงการการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนางาน 
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

3.1  สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติจากภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชมุชน
นักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1.1 จ านวนหมู่บา้นในจงัหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วทีม่ี
ฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จังหวัดปทุมธานี  
1 หมู่บ้าน  

จังหวัดสระแก้ว  
1 หมู่บ้าน 

1. การบริการวิชาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ ์

3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่     บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

3.1.1.3 จ านวนผลงานบริการวชิาการที่
สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ชุมชนและสงัคมไดโ้ดยสามารถน า
ผลงานบริการวชิาการไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

1 ผลงาน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลมิ
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ์

3.2.3  โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ 

3.2.1.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการ
ที่บรรลุตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพล 
อดุลยเดช 
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระปิตุจฉาเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรม
หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชนิีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
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เป้าประสงค์ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
สืบสาน เผนแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนาท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

ระดับ 5 1. โครงการท าบุญวนัขึ้นปีใหม ่
2. โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 
3. โครงการพิธีไหว้ครู 
4. โครงการสืบสานวฒันธรรมลอย
กระทง 
5. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกใน
การพัฒนาพุทธศาสนา 

4.1.1.2 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม 
สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาตหิรือ
นานาชาต ิ

1 ผลงาน 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลยั พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ง
ทันต่อความเปลีย่นแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรบุคลการสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ 5 1. โครงการจัดค่าตอบแทนล่วงเวลา
ของบุคลากร 

5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับ 5 1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.4 พัฒนาประสิทธผิลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธผิลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
คณะ 

5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 

5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ระดับ 4 1. โครงการประชาสัมพันธ์รบัสมัคร
นักศึกษา 
 

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีสว่นรว่ม
ของทุกภาคส่วน 

5.2.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

ร้อยละ 100 1. โครงการประชุมกรรมการประจ า
ส่วนราชการ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการย่อย 

5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนนุการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการข้ันพืน้ฐานภายใน
มหาวิทยาลยัให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University 

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนนุ
การศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนนุ 
การเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการข้ัน
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย 
5.6.1.2 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 
5.6.1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ 

>4.51 
 
 
 
 
 
 

>4.00 

1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
คณะ 
2. โครงการจัดหาสาธารณูปโภค 
3. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 
4. โครงการศึกษาดูงาน/ไปราชการ 
5. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต 
6. โครงการทบทวนแผนกลยทุธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติการ 2563 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 

โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
1. โครงการปรับปรุง
หลักสตูร 

1.จ านวนหลักสตุรที่
ได้รับการปรับปรุง 

2 หลักสูตร 1.ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

40,000 
(งบสสว.) 

ต.ค.-ก.ย. 
 

แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
1. โครงการจัดหาวัสดุ
การเรยีนการสอน 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
วัสดุการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 100 1. จัดซื้อวัสดุการเรยีน
การสอน 

คณะ 46,200 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

2. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์
ในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
วัสดุการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 100 1. จัดซื้อวัสดุการเรยีน
การสอนด้าน
วิทยาศาสตร ์

คณะ 239,000 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
3. โครงการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์
ภายนอก 

1. จ านวนรายวิชาที่มี
การเชิญวิทยากรมา
บรรยายหรือศึกษาดู
งานเพื่อก่อให้เกิด
การเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ  
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
วิทยากร 

1. ไม่น้อยกว่า 10 
รายวิชา 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. เชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู/้
อบรมในรายวิชา/
โครงการต่างๆ 
 

คณะ 20,600 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

4. โครงการเจ้าฟ้า
วิชาการ 

1. หลักสูตรที่เข้าร่วม
การจัดแสดง
นิทรรศการวิชาการ 
2. ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการแสดง
ช้ินงานการเรียนรูเ้ชิง
ผลิตภาพต่อรายวิชา
ทั้งหมด 
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 

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

1. จัดนิทรรศการ
วิชาการของหลักสูตร
ต่างๆ 
2. จัดแสดงช้ินงานท่ี
ได้จากการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

คณะ 
หลักสตูร 

10,000 ก.พ. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

5. โครงการน าเสนอ
ผลงานเชิงประจักษ์ 
ASTC 2019 

1. จ านวนผลงานเชงิ
ประจักษ์ท่ีเกิดจาก
การเรยีนการสอนที่

5 ผลงาน 1. เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ 
2. น าเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ในรูปแบบ

คณะ 24,650 พ.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ต่างๆเช่น แบบ
บรรยาย แบบ
โปสเตอร ์แสดง
นิทรรศการ 

6.โครงการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ
เพื่อค้นหานวัตกรรม
ทางอาหารสู่เวที
ระดับชาต ิ

1. นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 
3. จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์/ผลติภณัฑ์
เนื้อท่ีสามารถน าไป
จัดแสดงด้านวิชาการ 

1. ร้อยละ 100 
2. 3.51 คะแนน 
3. อย่างน้อย 1 ผลงาน 

1. ผลิตนวัตกรรมทาง
อาหาร 
2. ร่วมแสดงและ
ประกวดนวัตกรรม
ทางอาหารเพื่อ
คัดเลือกผลงานดีเด่น
ไปเผยแพรสู่่เวที
ระดับชาต ิ

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

12,000 ก.พ.-มิ.ย.62 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

7. โครงการเตรียม
ความพร้อมฝึกสหกิจ
ศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
สู่สถานประกอบการ 

1. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80                                   
2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

1 .ร้อยละ 80 1. การจัดการเรียน
การสอนกลุม่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในรูปแบบของสหกิจ
ศึกษาสาขา และของ
สถานประกอบการ 
2. หาความรู้และ
ประสบการณ์จาก
สถานประกอบการ
ด้านสหกิจศึกษา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

8,860 พ.ย.2561 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
8. โครงการทดสอบ
สมรรถนะทักษะดา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80                                   
2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

1 .ร้อยละ 80 1. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
การเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

2,000 ส.ค.2562 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

9. การพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การเกษตร 

1. จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ท่ีเกิดจาก
การจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ  
หรือระดับนานาชาติ  
หรือตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ  ก าหนด 

1. อย่างน้อย 3.51 
คะแนน 
2. อย่างน้อย 1 ผลงาน 

1. การเผยแพร่ที่เกิด
จากการเรียนรูเ้ชิงผลิต
ภาพในระดับชาต ิ

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

6,000 ม.ค.-พ.ค.62 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

10. โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

1. คะแนนความพึง
พอใจขอนักศึกษาไม่
ต่ ากว่า 3.51                
2.ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

1. ร้อยละ 80 
2. 3.51 คะแนน 

1. เตรียมความพร้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ให้กับนักศึกษาใหม่ 

หลักสตูรภมูิทัศน ์ 3,000 สค. 62 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

11. เตรียมความ
พร้อมระหว่างภาค
เรียน 

1. คะแนนความพึง
พอใจขอนักศึกษาไม่
ต่ ากว่า 3.51               

1. ร้อยละ 80 
2. 3.51 คะแนน 
 

เตรียมนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

12,400 สค. 62- พค. 62 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80                  
3. อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ข้ึนปีท่ี 2 ร้อยละ 
80 

เรียนทั้งด้านวิชาการ 
และด้านจิตใจ 

12. เตรียมความ
พร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ให้กับนักศึกษาใหม ่

1. คะแนนความพึง
พอใจขอนักศึกษาไม่
ต่ ากว่า 3.51                
2.ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีผ่านการ
ทดสอบทางด้าน
วิทยาศาสตร์การ
อาหาร         
3. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

1. ร้อยละ 80 
2. 3.51 คะแนน 
 
 

เตรียมความพร้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ให้กับนักศึกษาใหม่ 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

3,800 สค. 62 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

13. การแลกเปลีย่น
เรียนรู้การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา 

1.ร้อยละของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

1. ร้อยละ 80 
2. 3.51 คะแนน 

แลกเปลีย่นรู้ความรู้
และทักษะที่นักศึกษา
ได้รับการถ่ายทอดจาก
ท้องถิ่น หรือ 
หน่วยงานภายนอก 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

1,080 ธค. 61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
2. คะแนนความพึง
พอใจขอนักศึกษาไม่
ต่ ากว่า 3.51                 

กับอาจารย์และ
นักศึกษา 

โครงการพัฒนาทักษะของนักศกึษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
1. การแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ "เกษตร
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด" 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
มากกว่าร้อยละ 80 
ของที่ตั้งไว ้
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไมต่่ า
กว่า 3.51   

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1.ให้นักศึกษาของ
คณะได้ท ากิจกรรมเชิง
สร้างสรรคร์่วมกัน
นักศึกษาคณะอื่น 
2.แข่งขันกีฬา 
3.สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

คณะ 18,200 ธ.ค. 61 แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

2. การแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย 
"เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งท่ี 
15 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
มากกว่าร้อยละ 80 
ของที่ตั้งไว ้

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

คะแนน 

1.ให้นักศึกษาของ
คณะได้ท ากิจกรรมเชิง
สร้างสรรคร์่วมกัน
นักศึกษาคณะอื่น 
2.แข่งขันกีฬา 
3.สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

คณะ 25,000 มี.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
2.คะแนนความพึง
พอใจขอนักศึกษาไม่
ต่ ากว่า 3.51 
3.นักศึกษาทุก
หลักสตูรของคณะได้
ท ากิจกรรม 

3. ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
มากกว่าร้อยละ 80 
ของที่ตั้งไว ้
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไมต่่ า
กว่า 3.51 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. สร้างด้านแนวคิด 
บุคลิกภาพ และ
มารยาททางสังคม 
2. แนะแนวการ
ท างานในสายอาชีพ
ต่างๆ จากรุ่นพี ่
3. พัฒนาทักษะการ
สัมภาษณ์งาน
ภาษาอังกฤษ 

คณะ 11,000 ก.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

4. ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
มากกว่าร้อยละ 80 
ของที่ตั้งไว ้

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1.สร้างความเข้าใจใน
บทหน้าท่ีและกฏ
ระเบียบต่างๆ ของ
การเป็นนักศึกษา 
2.สร้างความเข้าใจถึง
การเรยีนการสอนใน
หลักสตูรที่ต้องศึกษา 

คณะ 10,400 ก.พ.  แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไมต่่ า
กว่า 3.51 

3.สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างรุ่นพ่ีและ
รุ่นน้อง 

5. โครงการออกแบบ
บรรจภุัณฑ์อาหารโดย
ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  ร้อย
ละ 100                             
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไมต่่ า
กว่า 3.51                                       
3. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสามารถ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์
และฉลากอาหารร้อย
ละ 80      

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                  
2. ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากอาหาร
ด้วยเทคโนโลย ี

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

11,300 มิ.ย. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 



 
 

- 36 - 

โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
6. แข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการ FoSTAT 
Nestle Quiz bowl 
2019 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนแข่งขัน
ตอบปัญหาทาง
วิชาการ 
2. แข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการ 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

19,600 ธ.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

7. การพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1.เตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพื่อใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

7,600 มี.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

8. อบรมการท า 
Poster 

1. จ านวนนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. อบรมการใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MS Powerpoint 
และ Photoshop 
เพื่อท าโปสเตอร ์

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

4,960 พ.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

9. อบรมการใช้งาน
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
MS office 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1.อบรมการใช้ 
โปรแกรม MS office 
เช่น MS Word, MS 
Excel และ 
Powerpoint 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

6,760 ส.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
10. พัฒนาวัสดุ
ตกแต่งส าหรับงานภูมิ
ทัศน์ 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

1. เข้าร่วมประกวด
การจัดสวนในแนวคิด
ดนตรีในสวน 

หลักสตูรภมูิทัศน ์ 10,000 ธ.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสากล 
1. อบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 
 

1. อบรมเกี่ยวกับ
หลักการเขียนงานวิจัย
และการใช้ภาษาเขียน
ในงานทาง
วิทยาศาสตร ์

คณะ 
 

1,000 ม.ค. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
1. โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการเกษตร
ระหว่างสถาบัน 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางด้าน
เกษตรศาสตร ์
2. เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น แข่งกีฬา 

คณะ 90,760 ก.พ. แผนงานการผลิต
บัณฑิต 

 รวม 611,320   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
1.ประกวดจดัสวน 1. ร้อยละของอาจารย์

ที่ได้รับการส่งเสรมิ
การผลิตผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบ
โจทย์ ระดับท้องถิ่น
หรือสรา้งสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น              
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไมต่่ า
กว่า 3.51                                
3. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

1.ประกวดจดัสวน หลักสตูรภมูิทัศน ์ 44,000 ธ.ค.61 แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิน่ 
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
2.โครงการจดัการความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

1. แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพและงานวิจัย 

1. 2 แนวปฏิบัติ 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพและงานวิจัยโดย
การค้นหาความรู้ในตัวบุคคล 
2. สรุปแนวปฏิบตัิที่ด ี

คณะ 6,000 ก.ค. แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น 

 รวม 50,000   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
1. การบริการวิชาการ
แปรรูปผลิตภณัฑ ์

1. ระดับความส าเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายร่วมที่     
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลยั                          
2. ร้อยละของ
บุคคลภายนอกท่ีเข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 80 จากผู้
เข้าอบรมทั้งหมด 
 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. ถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ภายในสู่ชุมชน
ภายนอก 
2. การแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

8,040 พ.ย.  แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตื 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
1. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอ
ดุลยเดช 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2 .ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1.จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

คณะ 3,000 ธ.ค. แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

2. โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระราช
ปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรตเิจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณ ์

คณะ 3,000 ก.พ. แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวราง
กูร 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูร 

คณะ  3,000 เม.ย.-ก.ค. แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

4. โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จ
พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

1. จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ
พระบรมราชินีนาถใน 

คณะ 3,000 ส.ค. แผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

 รวม 20,040   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 

โครงการบริหารจัดการงานสง่เสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
1. โครงการท าบุญวันข้ึน
ปีใหม่ 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย  
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. ถวายภัตตาหารเช้า
พระสงฆ์ และร่วมกัน
ท าบุญตักบาตร 

คณะ 18,000 ธ.ค. แผนงานการส่งเสรมิ
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

2. โครงการบายศรีสู่ขวัญ
น้องใหม ่

1. จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. บายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี 1 

คณะ 4,000 ส.ค. แผนงานการส่งเสรมิ
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

3. โครงการพิธีไหว้คร ู 1. จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. จัดท าพานไหว้คร ู
2. ร่วมกิจกรรมไหว้คร ู

คณะ 4,000 ส.ค. แผนงานการส่งเสรมิ
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
4. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมลอยกระทง 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
มีส่วนร่วมในการ
ประดิษฐ์กระทง 
2. จ านวนรายวิชาที่
บูรณาการกับโครงการ 
3. ผลการประเมินทักษะ 
5 ด้านและความคิด
สร้างสรรค์การท า
กิจกรรม 
4. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ร้อยละ 100 
2. 1 รายวิชา 
3. ไม่ต่ ากว่าระดับด ี
4. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

1. ประดิษฐ์กระทง
เพื่อส่งเข้าประกวด 

คณะ 5,100 พ.ย. แผนงานการส่งเสรมิ
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

5. โครงการเสริมสรา้ง
จิตส านึกในการพัฒนา
พุทธศาสนา 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ไม่ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน 

1. การจัดสวนเบื้องต้น
ที่เช่ือมโยงกับ
วัฒนธรรมไทย 

หลักสตูรภมูิ
ทัศน์ 

6,800 พ.ย. แผนงานการส่งเสรมิ
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์การสร้าง
จิตส านึก 

 รวม 37,900   
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
   

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 
1. โครงการจัด
ค่าตอบแทนล่วงเวลาของ
บุคลากร 

1. ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายเพื่อตอบ
แทนการท างาน
ล่วงเวลาของ
บุคลากร 

มากกว่าร้อยละ 90 1. การจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลาของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

คณะ 175,700 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม มีการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปด้วยควมโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 
1. โครงการสนับสนุนการ
บริหารส านักงานคณะ 

1. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ส านักงานคณะ 

มากกว่าร้อยละ 80 1. การสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
2. บริการนักศึกษา
และบุคลากรคณะ 

คณะ 410,600 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

2. โครงการจัดบริการ
สาธารณูปโภค 

1. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับบริการ
สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหา
สาธารณูปโภคเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะ 

คณะ 30,000 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
3. โครงการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครภุัณฑ ์

1. จ านวนครุภณัฑ์
ห้องปฏิบัติการและ
ส านักงานท่ีไดร้ับ
การซ่อมแซม 

10 รายการ 1. ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครภุัณฑ ์

คณะ 200,000 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

4. โครงการศึกษาดูงาน/
ไปราชการ 

1. จ านวนอาจารย์ที่
พานักศึกษาไปดูงาน
ในรายวิชาต่างๆ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1.ศึกษาดูงานโรงงาน/
หน่วยงานเอกชน/
รัฐบาล 

คณะ 
หลักสตูร 

40,000 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

5. โครงการแสดงความ
ยินดีบัณฑิต 

1. ร้อยละของ
บัณฑิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. จัดซุ้มแสดงความ
ยินดีบัณฑิต 
2. มอบของที่ระลึกแก่
บัณฑิตใหม ่

คณะ 12,000 ส.ค. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

6. โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการปี 
2563 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
2562 
3. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย (35 คน) 
2. 1 แผน 
3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

1. ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ 
2. จัดท าร่าง
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี 2562 

คณะ 
หลักสตูร 

6,000 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. ร้อยละของหลัก
สุตรทีม่ีความรูค้วาม
เข้าใจในการท า

ร้อยละ 100 1. จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง 

คณะ 
หลักสตูร 

63,100 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 
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โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2562 
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

2. รับการตรวจ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
1. โครงการ
ประชาสมัพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา 

1. จ านวน
สถานศึกษาท่ีออก
ประชาสมัพันธ์แนะ
แนว 
 

1. ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 1. ออกประชาสัมพันธ์
และรับสมัครนักศึกษา 

คณะ 
หลักสตูร 

17,640 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1. โครงการประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วน
ราชาการ 

1. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งของ
การประชุม 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 
2. อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. ประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการ  

คณะ 12,000 ต.ค.-ก.ย. แผนงานการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

 รวม 967,040   

 รวมทั้งสิ้น 1,682,400   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนที่กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

แผนปฏบิัติการประจ าปี (ร่าง 1) 
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ) 
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คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา 

แผนปฏบิัติการประจ าปี (ร่าง 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่ 
         แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

S1 บัณฑิตได้รบัการยอมรับว่ามคีวามขยันขันแข็ง อดทน สู้
งาน 
 

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและด้าน
ภาษาตา่งประเทศในระดับปานกลางและน้อยตามทัศนคติ
ของบุคคลภายนอก 

 W2. บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไมต่รงตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 

 W3. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจบุันมีจ านวนน้อยและมี
พื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย 

กระบวนการภายใน 

S1. มีการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
หลักสูตรก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ 
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ  

W1. ขาดปัจจัยที่เอ้ือต่อการสนบัสนนุการเรียนการสอนและ
งานวิจยัเช่น ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ศาสตร ์

S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล W2 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัทั้งระดบัชาติและนานาชาติมนี้อย รวมถึง
ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่า 

 W3. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของคณะท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 
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 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

บุคลากรและความรู ้

S1. อาจารย์มีคุณวฒุิ ต าแหนง่ทางวชิาการ และความรู้
ความสามารถด้านการวิชาการและการวิจัยเปน็อย่างดี 
 

W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการมุ่งสู่ความเปน็เลิศด้าน
วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามล าดบั 

 W2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ท าได้ยากเนื่องจากจ านวน
อาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการเป็นกรรมการประจ า
หลักสูตร และไม่มีการตั้งอัตราขา้ราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป 

การเงิน 

 W1. การสนับสนนุงบประมาณการด าเนินงานและทรัพยากร
จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลอย่างต่อเนื่องและไม่เพียง
พอที่จะพัฒนางานใหม ่

 W2. คณะยังไมส่ามารถหารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในคณะได้อยา่งเป็นรูปธรรมและเพียงพอ 

 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 โอกาส  

(Opportunities) 
ภัยคุกคาม 
(Threats) 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

O1.  คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
O2.  สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 
O3.  นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ

เกษตร 

T1.  สถาบนัอุดมศึกษา/สถาบนัเฉพาะทางของภาคเอกชนมี
การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกนั 
T2.  เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ 
 

กระบวนการภายใน 

O1.  มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานราชการ 
O2.  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน 
 

T1. การก้าวไม่ทนักับการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐบาลเช่น 
เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0  
T2.  การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

บุคลากรและความรู ้
 O1.  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรให้สูงขึ้นในระดบันานาชาติจากการเปิดประชาคม
อาเซียน  

 

การเงิน 
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ

รัฐบาล 
 

 


