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คํานํา 

 

วยพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และ 14 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทํา

แผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผนดินตลอดระยะเวลา 4 ป โดยนํา

นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐะรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ที่เก่ียวของภายใน 90 วัน ขณะน้ีคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 แลว นอกจากน้ีมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา กําหนดเพ่ิมเติมใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

4 ปที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินพรอมทั้งไดกําหนดวาในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ

สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอ่ืนที่

จะตองใช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 ขึ้นเพ่ือใช

เปนแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับน้ี 

 

 

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง) 
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 แผนปฏบิัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2564 

(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2021) 

 

หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น   ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน   

ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง  ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและ

สงเสริมวิทยฐานะครู 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

 สรางสรรคคนดี  เทคโนโลยกีารเกษตรทันสมัย  สงเสริมภูมิปญญาไทย ใสใจภูมิปญญาสากล 

 

อัตลักษณ (Identity) 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น 

 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

 เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ม 
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คานยิม (Values) 

 AGRI = A: Activeness ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค 

            G: Green สํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

            R: Relationship มีเครือขาย ความสัมพันธ  

            I: Innovation มีนวัตกรรม 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

 

พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต และบุคลากรทางดานเทคโนโลยีการเกษตร และอาหารใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ และเปนที่พึงประสงคของสังคม 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยเชิงประยุกตทางดานเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 

4. พัฒนาการบริการวิชาการ ประสานความรวมมือ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธแกชุมชนในทองถิ่น สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ภูมิปญญาทองถิ่น 

และเสริมนวัตกรรม 

5. สงเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับบริบทของคณะ 

6. สงเสริม และสนับสนุนงานกิจการนักศึกษาดานประชาธิปไตย การดําเนินชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล และการนําความรูความสามารถดานการเกษตร

ไปประยุกตใชกับชุมชนทองถิ่น 
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นโยบายการพัฒนาคณะ: 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีการเกษตรใหมคีุณภาพและมคีุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและเปนทีพึ่งประสงคของสังคม  ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนละสงเริมการวิจัย เพ่ือพัฒนาประเทศ การวิจยัประยุกตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่

สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น และโจทยการพัฒนาประเทศ แกไขปญหาของทองถิ่น ปญหาของประเทศ 

4. พัฒนาการบริการวิชาการแกชุมชนในทองถิ่น 

5. สงเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. สงเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา 

 

เปาประสงค (Goals) 

1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มทีักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแกไขปญหาหรือเสรมิสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนของประเทศ 

3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

4. บัณฑิตและผูมสีวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศลีธรรม จริยธรรม จิตสํานึกทีดี่ตอสังคมโดยรวม รักษาวัฒนะรรมและเขาใจสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. คณะมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการของประเทศและเปนที่ยอมรับตอประชาชน 
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ยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยกีารเกษตร (Strategic Issues)  

1. การผลิตบัณฑติเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตรและถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทาง

วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กับ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ  

และ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

แผนกลยุทธมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ยุทธศาสตร                                     

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. การสรางโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษา

อยางกวางขวางและเปนระบบ 

    

2. โครงสรางพ้ืนฐานการวิจัยและ

นวัตกรรม 

 นโยบายขอ 2 สรางผลงานเชิงประจักษใน

การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 2 การวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 2 การวิจัยและนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองตอการ

แกขปญหาของทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนางานพันธกิจ

สัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ

ดานเทคโนโลยีการเกษตรและถายทอด 

เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

นโยบายขอ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตโดย

กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ

(Productive Learning) สรางเครือขาย

ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือ

พัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตทางดาน

เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ

จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขาย

ความรวมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ

เพียง 

3. การบริหารจัดการที่ดีในระบบ

อุดมศึกษา 

 นโยบายขอ 4 พัฒนาเปนมหาวิทยาลัย

ขนาดกลาง 

  

นโยบายขอ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือสรางธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

4. การพัฒนานักศึกษา 

5. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

ยุทธศาสตร 1 เปล่ียนระบบการนําองคกรให

ขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองครวม 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

แผนกลยุทธมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ยุทธศาสตร                                     

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยาง

กาวกระโดด 

นโยบายขอ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความสามารถมีอัตลักษณเดนชัด

เปนที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตโดย

กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ

(Productive Learning) สรางเครือขาย

ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือ

พัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตทางดาน

เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ

จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขาย

ความรวมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ

เพียง 

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมือ

อาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพให

เปนอาจารย 

นโยบายขอ 2 สรางผลงานเชิงประจักษใน

การเปนสถาบันอุดมศึดษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 2 การวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของ

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 2 การวิจัยและนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือแกไขปญหาของ

ทองถิ่น 
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ความเชื่อมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

นโยบายขอ 3 

พัฒนาและผลิตบณัฑิตให

เปนผูมีความรูความสามารถ

มีอัตลักษณเดนชัดเปนท่ี

ยอมรับ 

นโยบายขอ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  

นโยบายขอ 2 

สรางผลงานเชิงประจักษใน

การเปนสถาบันอุดมศึดษา

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

นโยบายขอ1 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานท้ังระดับชาติและ

นานาชาต ิ

นโยบายขอ 5 

พัฒนาการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลับยเพื่อสราง

ธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร 1 

การผลิตบัณฑติโดย

กระบวนการจัดการเรียนรูเชิง

ผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร 2 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองตอการแกไขปญหา

ของทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 3 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ

และถายทอด เผยแพรโครงการ

อันเน่ืองมาจกาพระราชดาํริ 

ยุทธศาสตร 4 

การสงเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสราง

จิตสํานึกดานวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร 5 

การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 1 

การผลิตบัณฑติดาน

เทคโนโลยีการเกษตรโดย

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร 2 

การวิจัยและนวัตกรรม

ดาน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ

แกไขปญหาของทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 3 

การพัฒนางานพันธกิจ

สัมพันธดาน

เทคโนโลยีการเกษตร

และเผยแพรโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ยุทธศาสตร 4 

การสงเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม รณรงค

สรางจิตสํานึกดาน

วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร 5 

 การพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการท่ีเปนเลศิมี

ธรรมาภิบาล 

 

นโยบายสภา 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

ยทุธศาสตร์

คณะ 
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 พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานขอมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเกษตรศาสตร หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน 

แผนท่ียุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทุมธานี 

วิสัยทัศน เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน โดยการบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตดาน

เทคโนโลยีการจัดการเกษตรโดย

กระบวนการจัดการเรยีนรูเชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวจัิยและนวตักรรม

ดานเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือแกไขปญหา

ของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิ

สัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตรผและ

เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจกาก

พระราชดําร ิ

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกดาน

วัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตร และเปน

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

การใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีการเกษตรที่

สามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

สรางองคความรูจากงานวิจัยและนําไปใช

เพื่อใหเกิดประโยชนตอทองถิ่น 

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ห
นว

ยง
าน

ภา
ยใ

น 

กา
รพ

ฒั
นา

อง
คก

ร 

ปร
ะสิ

ท
ธิภ

าพ
 

คุณ
ภา

พ
 

ปร
ะสิ

ท
ธิผ

ล 

• นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอยาง

ตอเน่ือง 

• มีการตีพิมพ เผยแพรระดับชาติ/นานาชาติ และนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพื่อแกปญหาชุมชนทองถิ่น 

ถายทอดความรูตรงตาม 

  ี  

ถายทอดความรูตรงกลุมเปาหมาย การใหขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

อํานวยความสะดวก 

 
การพัฒนาความรู 

สงเสริมความรวมมือกับ

องคกรภายในประเทศ

 

สงเสริมความรวมมือกับ

ทุกภาคสวนท้ังภายในและ

 

สรางแรงจูงใจในการสงเสริมเครือขายนักวิจัย การประชาสัมพันธ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม

หลักธรรมาภิบาลและเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 

• งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการ

และแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

• งานบริการวิชาการที่เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว

พระราชดําริ 

• นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมี

ความสามารถตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

• อาจารยมีคุณวุฒิตามเกณฑเปนไปตามเกณฑ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) และ 

แผนปฏบิัตกิารประจาํปงบประมาณ 2564 

 

หัวขอ แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏบิัตกิารประจาํป 2564 

ยุทธศาสตร การผลิตบัณฑติโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การผลิตบัณฑติเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบ

ประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาชุมชน

ทองถิ่น 

การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนอง

การแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด เผยแพร

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตรและ

ถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึก

ทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ ฟนฟู 

และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการ

จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทาง

วัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ ฟนฟู และ

เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 
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เปาประสงคและตวัชี้วดัความสําเร็จของแผนปฏบิัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 

 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 2564 

คณะ มหาวิทยาลัย 

เปาประสงคที ่1 บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรยีนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการ

พัฒนาประเทศ 

1. จํานวนหลักสูตรระยะสั้นทีพั่ฒนา หรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองตอความตองการทองถิ่น 4 หลักสูตร 20 หลักสูตร 

2. รอยละของหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD ตอจํานวนหลักสูตรทั้งหมด รอยละ 30 รอยละ 30 

3. จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล หรือ การเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 3 ผลงาน 50 ผลงาน 

4. จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับการอางอิง หรือใชประโยชนเชิงพาณิชย 4 ผลงาน 28 ผลงาน 

5. จํานวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ กพอ.กําหนด 15 ผลงาน 330 ผลงาน 

6. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ 5 คน 40 คน 

7. รอยละของอาจารยที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารย

ทั้งหมด 

รอยละ 40 รอยละ 40 

8. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชนตอจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด 

รอยละ 80 รอยละ 80 

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับที่มี ผลงานเชิงประจักษที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร หรือกอใหเกิดการ

สรางสรรคสิ่งใหม ที่ตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น 

รอยละ 40 รอยละ 40 

10. จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 1 เรื่อง 10 เรื่อง 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 2564 

คณะ มหาวิทยาลัย 

11. รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือ

เทียบเทา ต้ังแต ระดับ B1 ขึน้ไป 

รอยละ 85 รอยละ 85 

12. จํานวนผูประกอบการใหม Startup ที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย 2 ราย 30 ราย 

13. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่งีานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 80 รอยละ 80 

14. อัตราการไดงานทําในพ้ืนที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป ในพ้ืนที่ที่

มหาวิทยาลัยรบัผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) 

รอยละ 60 รอยละ 60 

15. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มากกวา 4.51 มากกวา 4.51 

เปาประสงคที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแขง็ของทองถ่ินเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของปะรเทศ  

1. รอยละของผลงานวิจัยหรือ งานสรางสรรคของอาจารยที่สราง นวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น 

และโจทยการพัฒนาประเทศ หรือแกไขปญหาของทองถิ่น หรือ ปญหาระดับประเทศ 

รอยละ 70 รอยละ 70 

2. จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจาก ความรวมมอืองคกรภาคีเครือขาย 2 โครงการ 20 โครงการ 

3. จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 16 ผลงาน 450 ผลงาน 

4. จํานวนบทความของอาจารยประจําที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงาน

ยอนหลัง 5 ปปฏิทิน ที่ไดรับการอางอิง ณ ปปจจุบัน ) 

5 บทความ 70 บทความ 

5. จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตที่มีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

เปนตน 

3 ช้ินงาน 30 ช้ินงาน 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 2564 

คณะ มหาวิทยาลัย 

6. จํานวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแก ผูรับบริการ ชุมชน และสังคมไดโดย 

สามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช ประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดลอม และการศึกษา 

2 ผลงาน 20 ผลงาน 

7. จํานวนอาจารย หรือบุคลากร ที่ไดรับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 2 รางวัล 20 รางวัล 

เปาประสงคที ่3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น 

1. จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 1 ชุมชน 3 ชุมชน 

เปาประสงคที ่4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคณุธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม จิตสาํนึกที่ดีตอสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเขาใจสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

1. จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพรศลิปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

1 ผลงาน 15 ผลงาน 

เปาประสงคที ่5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศและเปนทีย่อมรับของประชาชน 

1. รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 รอยละ 40 

2. รอยละของอาจารยที่สําเร็จการศึกษาปริญาเอกจากตางประเทศตออาจารยทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

รอยละ 15 รอยละ 15 

3. รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 รอยละ 70 

4. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นจากผูที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑ การประเมิน รอยละ  3 รอยละ  3 

5. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมดานบุคลากร มากกวา 4.51 มากกวา 4.51 

6. รอยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ.   

อยูในระดับดีมาก 

รอยละ 25 รอยละ 5 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 2564 

คณะ มหาวิทยาลัย 

7. รอยละหลักสูตรที่ผานการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)   รอยละ 25 รอยละ 10 

8. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) นอยกวา 185 นอยกวา 185 

9. คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร มากกวา 4.51 มากกวา 4.51 
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ยุทธศาสตรและกลยทุธการดาํเนินงาน 

 
ยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ

เพ่ือพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ  1.1 พัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ เพ่ืพัฒนานักศึกษาใหมึความพรอมในการทํางานสูประชาคมอาเซียน+3+1 

1.3 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะดานภาษาสากล 

1.4 สรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

กลยุทธ  2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย 

2.2 สรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมเพ่ือตอบโจทยระดับประเทศชาติและทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ

เหลื่อมล้ํา สรางความมั่งคั่งและย่ังยืนของทองถิ่น ประเทศชาติ 

  2.3 พัฒนาองคกรแหงการเรยีนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตร และถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

กลยุทธ  3.1 สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น และเสริมพลังใหชุมชน

ทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน 
 3.2 พัฒนาการเรียนรูโครงการตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเฉลมิพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ 

 



 
 

- 19 - 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพร

มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธ        4.1 บริหารจัดการงานสงเสิรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทย 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ        5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะที่เปนเลศิพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะใหอาจารยและบุคลากรให

เกิดการรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

5.2 เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอสังคม 

5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ 

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสํานักงาน 
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กลยุทธ โครงการหลัก โครงการยอยป 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

เปาประสงค 1 บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสุตร 

กระบวนการจดัการเรียนรูเชิงผลิต

ภาพ (Productive learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรจดัการเรียนรูเชิงผลิตภาพ

(Productive learning) 

1.1.1.1 จํานวนหลักสูตรระยะส้ันที่

พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองตอ

ความตองการทองถิ่น 

1. หลักสูตรระยะ

ส้ันจํานวน 4 

หลักสูตร  

1. พัฒนาหลักสูตรที่มกีารเรียนรู

เชิงผลิตภาพ 

1.2 พัฒนาสมรรถนะของนกัศึกษา

ใหเกิดการจัดการเรยีนรูเชงิผลิต

ภาพ (Productive Learning) 

1.2.1 โครงการสงเสริมการจัดการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) 

1.2.1.1 รอยละของรายวิชาที่เปดสอนใน

ปการศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษตอ

รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 

รอยละ 100 1. พัฒนาการเรยีนการสอนวิทย

และวัสดุการเรยีนการสอนดาน

วิทยาศาสตร   

2. จดัหาวัสดกุารเรยีนการสอน

สําหรับหองปฏิบัติการกลาง 
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กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

  3. ถายทอดความรูจากผูมี

ประสบการณภายนอก/วิทยากร 

4. โครงการเจาฟาวิชาการ 

5. โครงการนําเสนอผลงานเชิง

ประจักษ ASTC 2021 

6. โครงการเตรยีมความพรอมดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

7. เตรียมความพรอมแลกเขาและ

ระหวางภาคเรียน 

8. เตรียมความพรอมแรกเขาสาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน 

9. โครงการจัดอบรมความรูเชงิ

ปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

10. การแขงขันประกวดจัดสวน 

11. แขงทักษะวิชาการระหวาง

สถาบัน 

12. โครงการจดัการเรียนรูเชงิผลิต

ภาพเพื่อคนหานวัตกรรมทาง

อาหารสูเวทีระดับชาต ิ

1.2.1.3 จํานวนผลงานเชิงประจักษที่เกิด

จากการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับชาตหิรอืนานาชาติหรอืตาม

เกณฑทีก่พอ.กาํหนด 

15 ผลงาน 

1.2.1.4 จํานวนผลงานเชิงประจักษของ

นักศึกษาที่ไดรบัการอางองิหรอืใช

ประโยชนเชิงพาณิชย 

4 ผลงาน 

1.2.1.5 ผลงานที่ไดรับรางวัล หรือการ

เผยแพรในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

3 ผลงาน 
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กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

13. การพัฒนานวัตกรรมทาง

การเกษตร 

14. สรางผลงานวิจัยเชงิประยกุตที่

มีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของ

นักศึกษาที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 

1.2.2.1 รอยละของนกัศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนาทักษะทีจ่ําเปนตอการดาํเนินชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 

รอยละ 80 1. โครงการการแขงขันกีฬาภายใน

คณะ "เกษตรสัมพันธตานภัยยาเสพ

ติด" 

2. การแขงขันกฬีาภายใน

มหาวิทยาลัย "เจาฟาเกมส" ครัง้ที่ 

17 

3. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

5. โครงการจัดอบรมความรูเชงิ

ปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

6. โครงการแขงขันตอบปญหาทาง

วิชาการ FoSTAT Nestle Quiz 

bowl 2021 

7. เพิ่มศักยภาพผูเรียนดานการใช

งานสารสนเทศ 
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กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

8. โครงการอบรมการทํา Poster 

และ Infoghaphic เพื่องานวิจยั 

9. การแขงขันประกวดจัดสวน 

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม

กระบวนการเรยีนรูจากการปฏิบัติ

ผานการทํางานรวมกับชุมชน 

1.2.3.1 รอยละของนกัศึกษาที่เขารวม

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ

เรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางาน

รวมกับชุมชนตอจํานวนนักศึกษาทัง้หมด 

รอยละ 50 1. อนรุักษฟนฟแูละเผยแพรมรดก

ทางวัฒนธรรมอาหารมอญ 

 

 1.2.4 โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมี

ทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม 

(Startup) 

1.2.4.1 รอยละของหลักสูตรทีม่ีการ

พัฒนาทักษะผูประกอบการรุนใหม 

รอยละ 70 1. โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมี

ทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม 

(start up) 

1.3 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา

สมรรถนะทักษะดานภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูดานภาษาสากล 

1.3.1.1.รอยละของนกัศึกษาทกุช้ันปที่

เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 80 1. โครงการอบรมทกัษะการใช

ภาษาอังกฤษ (โครงการของศูนย

ภาษา) 

1.4 สรางเครือขายรูปแบบประชา

รัฐเพือ่พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสรางเครอืขายใน

รูปแบบประชารัฐกับหนวยงาน

ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จํานวนเครือขายความรวมมือ

ภายในประเทศและมีการจัดกจิกรรม

รวมกัน 

2 เครือขาย 1. โครงการแขงขันทกัษะวิชาการ

เกษตรระหวางสถาบัน 
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เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรอืเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

 

กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

2.1 สรางเครือขายจัดหาสนับสนุน

งบประมาณทุนวิจัย 

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน

การสรางผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย

ตอป 

1.134 ลานบาท  

  2.1.1.2 จํานวนเครือขายความรวมมือ

การรวมทุนและผลิตผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

1 เครือขาย  

2.2 สรางผลงานวิจัยทีเ่ปนองค

ความรูใหมที่ตอบโจทย

ระดับประเทศชาติและทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการพฒันาประชารัฐ ลด

ความเหล่ือมลํ้า สรางความมั่นคง

และยั่งยืนของทองถิ่น 

ประเทศชาต ิ

2.2.1 โครงการสงเสริมงานวิจัยและ

งานสรางสรรคเพื่อเสริมสรางความ

เขมแขง็เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

2.2.1.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการ

สงเสริมการผลิต ผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมที่สรางองคความรูใหมที่ตอบ

โจทยระดับทองถิ่นหรอืสรางสรรคหรือ

แกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

รอยละ 80 1. โครงการนําเสนอผลงานเชิง

ประจักษ ASTC 2021 

2. โครงการประกวดจัดสวน 

3. สรางผลงานวิจัยเชงิประยกุตที่มี

การจดทะเบียนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 

 

2.2.1.2 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย

และนักวิจัยที่ไดรับการเผยแพร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

16 ผลงาน 

2.2.1.3 จํานวนผลงานวิจัยของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการ

เผยแพรระดับชาติหรืออางองิ หรือใช

15 ผลงาน 
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กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

ประโยชนเชิงพาณิชยหรอืมีผลกระทบ

เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

2.2.2 โครงการสงเสริมผลงานวิจัยเชงิ

ประยุกตและพฒันานวัตกรรม จนมี

การจดทะเบียนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

2.2.2.1 จํานวนผลงานวิจัยเชิง

ประยุกตที่มีการจดทะเบียนจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ การจด

สิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร เปนตน 

3 ชิ้นงาน 

2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติรวมกบัภาคี

เครือขาย 

2.2.3.1 จํานวนครั้งการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

รวมกับภาคีเครือขายตอ

ปงบประมาณ 

1 ครั้ง 
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เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตรและถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

 

กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

3.1  สรางเครือขายชุมชนนัก

ปฏิบัติจากภายในและภายนอก

เพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของ

ชุมชน ทองถิ่น และเสริมพลังให

ชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูได

อยางยัง่ยืน 

3.1.1 โครงการสรางเครอืขายชมุชน

นักปฏิบัติ เพื่อรวมกันศึกษาแกไข

ปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริม

พลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดาํรงอยู

ไดอยางยั่งยืน 

3.1.1.1 จํานวนหมูบานในจงัหวดั

สระแกวที่มีฐานขอมูลตําบลในการ

คัดเลือกชุมชนสําคัญเพื่อใชใน การ

พัฒนาทองถิ่น 

จังหวดัสระแกว  

1 หมูบาน 

1. โครงการบรกิารวิชาการผลิตอาหาร

และเครื่องดื่มเชงิพานิชย 

2. โครงการการบริการวิชาการแปรรูป

ผลิตภัณฑการเกษตร 

3. โครงการอบรมจัดสวน 3.1.1.2 ระดับความสําเร็จของการสราง

เครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรูจากภายในหรือ

ภายนอกมหาวทิยาลัยเพือ่รวมกันศึกษา

และแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นที่เปน

พื้นที่เปาหมายรวมที่     บูรณาการ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

 3.1.2 โครงการสงเสริมใหนักศึกษา         

มีการลงพื้นที่ดาํเนินงานพันธกจิ

สัมพันธ 

3.1.2.1 รอยละของนกัศึกษาที่

ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการ

ลงพื้นที่ดําเนินงานพันธกิจสัมพนัธ 

รอยละ 100 1. งานพันธกิจสัมพันธ 
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เปาประสงค 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเขาใจสังคมพหวัุฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทาง

วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

4.1 บริหารจัดการงานสงเสริม

ศาสนาทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรมทัง้การอนุรกัษ ฟนฟู 

สืบสาน เผนแพรวัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงาน

สงเสริมศาสนาทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1.1.1 ผลการดําเนินงานตามระบบ

กลไกศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

5 ขอ 1. โครงการทําบุญวันขึ้นปใหม 

2. โครงการบายศรีสูขวัญนองใหม 

3. โครงการพิธีไหวคร ู

4. อนรุักษฟนฟแูละเผยแพรมรดก

ทางวัฒนธรรมอาหารมอญ 

5. แหเทียนเขาพรรษาพัฒนาศาสน

สถาน 

4.1.1.2 จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม 

สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่

ไดรับการเผยแพรในระดับชาตหิรือ

นานาชาติ 

1 ผลงาน 
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เปาประสงค 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการของประเทศและเปนที่ยอมรับตอประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

 

กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

5.1 บริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลใหมีสมรรถนะที่เปนเลิศ

พรอมตอการเปล่ียนแปลง และ

พัฒนาสมรรถนะใหอาจารย และ

บุคลากร ใหเกิดการเรียนรูเชิงผลิต

ภาพ (Productive Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยากรบุคคลสูความเปน

เลิศ 

5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

จัดการทรัพยากรบุคลการสูความเปน

เลิศ 

ระดับ 5 1. โครงการจัดคาตอบแทนลวงเวลา

ของบุคลากร 

5.2 เสริมสรางธรรมาภิบาลและ

เปนมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอ

สังคม 

5.2.3 โครงการพัฒนาองคกรแหงการ

เรียนรู  โดยสรางชุมชนอุดมปญญา 

5.2.3.1 ระดับความสําเร็จของ        

การพัฒนาองคกรแหงการเรยีนรูโดย       

สรางชุมชนอุดมปญญา 

ระดับ 5 1. โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู

ความเปนเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐาน

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

5.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ระดับ 5 1. โครงการสนับสนุนการบรหิาร

คณะ 
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กลยทุธ โครงการหลกั ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการยอย 

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบรหิาร

สํานักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธผิล    

การบริหารงบประมาณ 

5.4.1.1 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนที่กําหนด 

รอยละ 90 1. โครงการสนับสนุนการบรหิาร

คณะ 

2. โครงการจัดหาสาธารณูปโภค 

3. โครงการซอมแซมบํารุงรกัษา

ครุภัณฑ 

4. โครงการศึกษาดูงาน/ไปราชการ 

5. โครงการแสดงความยินดีบณัฑิต 

6. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ

และจัดทําแผนปฏิบัติการ 2565 

 5.4.2 โครงการส่ือสารองคกรและการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(IMC) 

5.4.2.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการส่ือสารองคการและการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

ระดับ 5 1. ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา 

5.4.3 โครงการ   จัดประชุมเพือ่

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ   โดยมี

สวนรว ของทุกภาคสวน 

5.4.3.1 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

รอยละ 

100 

1. ประชุมคณะกรรมการประจาํ

สวนราชการ 
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สาระสังเขปของโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 ตามแผนปฏบิัติราชการป 2564 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

1. พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

การเรียนรูเชิง 

ผลิตภาพแบบสห

วิทยาการเพ่ือ

ตอบสนองตอความ

ตองการทองถิ่น 

1. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น  

2. จํานวนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 

1. หลักสูตรระยะสั้น

จํานวน 4 หลักสูตร  

2. หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 2 

หลักสูตร 

1.พัฒนาหลักสูตร คณะ 12,000 

 

ต.ค.63-ก.ย.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

 โครงการสงเสริมการเรียนรูเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

1. จัดหาวัสดุการ

เรียนการสอนสําหรับ

หองปฏิบัติการกลาง 

1. รอยละของอาจารยท่ีไดรับ

การจัดสรรงบประมาณวัสดุการ

เรียนการสอน 

1. รอยละ 100 1. จัดซ้ือวัสดุการเรียนการ

สอน 

คณะ 20,000 ต.ค.63-ก.ย.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

2. พัฒนาการเรียน

การสอนดาน

วิทยาศาสตรในสาขา

เทคโนโลยีการเกษตร 

1. รอยละของอาจารยท่ีไดรับ

การจัดสรรงบประมาณวัสดุการ

เรียนการสอน 

1. รอยละ 100 1. จัดซ้ือวัสดุการเรียนการ

สอนดานวิทยาศาสตร 

คณะ 220,000 ต.ค.63-ก.ย.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

3. โครงการถายทอด

ความรูจากผูมี

ประสบการณ

ภายนอก 

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีการเชิญ

วิทยากรมาบรรยายหรือศึกษาดู

งานเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูเชิง

ผลิตภาพ  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี

มีตอวิทยากร 

1. ไมนอยกวา 10 

รายวิชา 

2. ไมนอยกวา 3.51 

คะแนน 

1. เชิญวิทยากรมาบรรยายให

ความรู/อบรมในรายวิชา/

โครงการตางๆ 

 

คณะ 20,000 ต.ค.63-ก.ย.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

4. โครงการเจาฟา

วิชาการ 

1. หลักสูตรท่ีเขารวมการจัด

แสดงนิทรรศการวิชาการ 

2. รอยละของรายวิชาท่ีมีการ

แสดงชิ้นงานการเรียนรูเชิงผลิต

ภาพตอรายวิชาท้ังหมด 

3. ความพึงพอใจของผูเขารวม

ชมนิทรรศการ 

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

2. ไมนอยกวารอยละ 

30 

3. อยางนอย 4.51 

คะแนน 

1. จัดนิทรรศการวิชาการของ

หลักสูตรตางๆ 

2. จัดแสดงชิ้นงานท่ีไดจาก

การเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

คณะ และ 

หลักสูตร 

4,500 ก.พ.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

5. โครงการนําเสนอ

ผลงานเชิงประจกัษ 

ASTC 2021 

1. จํานวนผลงานเชิงประจักษท่ี

เกิดจากการเรียนการสอนท่ี

ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

1. จํานวน 5 ผลงาน 1. เขารวมงานประชุม

วิชาการ 

คณะ 20,500 พ.ค.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

2. นําเสนอผลงานเชิง

ประจักษในรูปแบบตางๆเชน 

แบบบรรยาย แบบโปสเตอร 

แสดงนิทรรศการ 

6. เตรียมความพรอม

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

1. คะแนนความพึงพอใจขอ

นักศึกษา 

 2. รอยละของนักศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการ 

1. ระดับความพึง

พอใจรอยละ 80  

2. รอยละของ

นักศึกษาท่ีเขารวม 

80 

1. เตรียมความพรอมดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหารใหกับนักศึกษา

ใหม     

หลักสูตร

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการ

อาหาร 

5,000 ก.พ.-มิ.ย.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

7. เตรียมความพรอม

แลกเขาและระหวาง

ภาคเรียน 

1. คะแนนความพึงพอใจขอ

นักศึกษา 

 2. รอยละของนักศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการ  

1. รอยละ 80 

2. มากกวา 3.51 

คะแนน 

 

1. เตรียมนักศึกษาใหมีความ

พรอมในการเรียนท้ังดาน

วิชาการ และดานจิตใจ 

หลักสูตร

เกษตรศาสตร 

5,000 ก.ค.-พ.ย.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

8. เตรียมความพรอม

แรกเขาสาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษา

ชั้นปท่ี 1 ขึ้นปท่ี 2  

1. รอยละ 80 1. ใหนักศึกษาไดมีความ

พรอมในดานการเรียนท้ังดาน

วิชาการ และดานจิตใจ 

 

 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยี

ภูมิทัศน 

2,420 ก.ค.-ส.ค.64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1. การแขงขันกีฬา

ภายในคณะ "เกษตร

สัมพันธตานภัยยา

เสพติด" 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอ

การดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. ใหนักศึกษาของคณะไดทํา

กิจกรรมเชิงสรางสรรค

รวมกันนักศึกษาคณะอ่ืน 

2. แขงขันกีฬา 

3. สรางความสามัคคีในหมู

คณะ 

คณะ 8,000 ธ.ค. 63 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

2. การแขงขันกีฬา

ภายในมหาวิทยาลัย 

"เจาฟาเกมส" ครั้งท่ี 

17 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอ

การดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

2. คะแนนความพึงพอใจขอ

นักศึกษา 

3. นักศึกษาทุกหลักสูตรของ

คณะไดทํากิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. ใหนักศึกษาของคณะไดทํา

กิจกรรมเชิงสรางสรรค

รวมกันนักศึกษาคณะอ่ืน 

2. แขงขันกีฬา 

3. สรางความสามัคคีในหมู

คณะ 

คณะ 15,000 มี.ค. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

3. ปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอ

การดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. สรางดานแนวคิด 

บุคลิกภาพ และมารยาททาง

สังคม 

2. แนะแนวการทํางานในสาย

อาชีพตางๆ จากรุนพ่ี 

คณะ 9,000 ก.ค. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

3. พัฒนาทักษะการ

สัมภาษณงานภาษาอังกฤษ 

4. ปฐมนิเทศ

นักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอ

การดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. สรางความเขาใจในบท

หนาท่ีและกฏระเบียบตางๆ 

ของการเปนนักศึกษา 

2. สรางความเขาใจถึงการ

เรียนการสอนในหลักสูตรท่ี

ตองศึกษา 

3. สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางรุนพ่ีและรุนนอง 

คณะ 8,000 ก.พ. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

5. จัดอบรมความรู

เชิงปฏิบัติการ

ทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

1. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม                                     

2. รอยละของนักศึกษาท่ีฝก

ปฏิบัติได  

3. รอยละของนักศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการ 

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. พัฒนาทักษะดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร  

2. ลงมือฝกปฏิบัติจริง 

หลักสูตร

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการ

อาหาร 

5,000 มิ.ย. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

6. แขงขันตอบปญหา

ทางวิชาการ FoSTAT 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

1. เตรียมความพรอม

นักศึกษากอนแขงขันตอบ

ปญหาทางวิชาการ 

หลักสูตร

วิทยาศาสตรและ

8,610 มิ.ย. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

Nestle Quiz bowl 

2021 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

2. แขงขันตอบปญหาทาง

วิชาการ 

เทคโนโลยีการ

อาหาร 

7. เพ่ิมศักยภาพ

ผูเรียนดานการใชงาน

สารสนเทศ 

1. รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 

ท่ีไดรับการพัฒนา  

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 

1. ไมนอยกวารอยละ 

100 ของเปาหมาย 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. อบรมการใช โปรแกรม 

MS office เชน MS Word, 

MS Excel และ 

Powerpoint 

หลักสูตร

เกษตรศาสตร 

5,000 ม.ค.-มี.ค. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

8. อบรมการทํา 

Poster และ 

Infoghaphic เพ่ือ

งานวิจัย 

1. จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ี

เขารวมโครงการ 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. อบรมการใช โปรแกรม

คอมพิวเตอร MS 

Powerpoint และ 

Photoshop เพ่ือทํา

โปสเตอร 

หลักสูตร

เกษตรศาสตร 

5,000 พ.ค. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

9. ประกวดจัดสวน 1. รอยละของอาจารยท่ีเขารวม

กิจกรรม 

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม             

3. รอยละของนักศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการ 

 

1. ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

2. ไมนอยกวา 3.51 

คะแนน 

1. ประกวดจัดสวน หลักสูตรเทคโนโลยี

ภูมิทัศน 

26,000 ธ.ค. 63 แผนงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองตอการ

แกไขปญหาของ

ชุมชนทองถิ่น 

โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (Startup) 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

1. บมเพาะใหบัณฑิต

มีทักษะเปน

ผูประกอบการรุน

ใหม (Startup) 

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  

2. คะแนนความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม  

3. ไดผูประกอบการรุนใหม 

1. จํานวนผูเขารวม

มากกวารอยละ 80  

2. คะแนนความพึง

พอใจมากวา 3.51                

3. ไดผูประกอบการ

รุนใหมไมนอยกวา 1 

ราย 

1. เพ่ิมทักษะการเรียนรู

ทางดานการประกอบอาชีพ

ใหกับนักศึกษา 

คณะ 5,000 ก.พ. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

 โครงการสรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐกับหนวยงานภายในประเทศ 

1. การแขงขันทักษะ

วิชาการเกษตร

ระหวางสถาบัน 

1. รอยละของหลักสูตรในคณะ 

ท่ีสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม                    

2. จํานวนเครือขายความ

รวมมือ  

1.รอยละ 100 ของ

หลักสูตรในคณะ          

2. จํานวน 1 

เครือขาย 

1. เขารวมแขงขันตอบปญหา

ทางดานเกษตรศาสตร 

2. เขารวมกิจกรรมตางๆ เชน 

แขงกีฬา 

คณะ 85,760 ก.พ. 64 แผนงานการผลิต

บัณฑิต 

  รวม 489,790   
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สาระสังเขปของโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 ตามแผนปฏบิัติราชการป 2564 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

 

โครงการยอย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

โครงการสงเสริมผลงานวจิัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. สรางผลงานวิจัยเชงิ

ประยุกตท่ีมีการ จด

ทะเบียนจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

1. จํานวนผลงานวิจัย

เชิงประยุกตท่ีมีการ 

จดทะเบียนจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

1. จํานวน

ผลงานวิจัย 3 

ผลงาน 

1. สรางผลงานวิจัยเชงิ

ประยุกตท่ีมีการ จดทะเบียน

จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร เปนตน 

คณะ 7,720 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองตอการ

แกไขปญหาของ

ชุมชนทองถิ่น 

2. การพัฒนานวัตกรรม

ทางการเกษตร 

1. งานนวัตกรรมท่ี

ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาต ิ

  

1. จํานวน 1 

ผลงาน 

1. การเผยแพรท่ีเกิดจากการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพใน

ระดับชาติ 

หลักสูตร

เกษตรศาสตร 

10,000  

ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 

แผนงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองตอการ

แกไขปญหาของ

ชุมชนทองถิ่น 

3. การจัดการเรียนรูเชิง

ผลิตภาพเพ่ือคนหา

นวัตกรรมทางอาหารสู

เวทีระดับชาติ 

1. จํานวนผลงานวิจัย

เชิงประยุกตท่ีมีการ 

จดทะเบียนจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. จํานวน 3 

ผลงาน 

1. ใหนักศึกษาผลิต

นวัตกรรมทางอาหาร  

2. ใหนักศึกษาไดรวมแสดง

และประกวดนวัตกรรมทาง

หลักสูตร

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการ

อาหาร 

10,000 ก.พ.-มิ.ย. 64 แผนงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองตอการ
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โครงการยอย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

อาหารเพ่ือคัดเลือกผลงาน

ดีเดนไปเผยแพรสูเวที

ระดับชาต ิ

แกไขปญหาของ

ชุมชนทองถิ่น 

 รวม 27,720   
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สาระสังเขปของโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 ตามแผนปฏบิัติราชการป 2564 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตรและถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 

โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชมุชน ทองถิ่น และเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 

1. การบริการวิชาการ

ผลิตอาหารและเครื่องด่ืม

เชิงพานิชย   

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวม  

2. รอยละของนักศึกษาท่ี

เขารวมโครงการ  

3. รอยละของอาจารยท่ี

เขารวมโครงการ  

1. ระดับความพึง

พอใจ ไมนอยกวา

รอยละ 80     

2. นักศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการรอยละ 

40      

3. อาจารยท่ีเขารวม

โครงการรอยละ 40   

1. บูรณาการการเรียน

การสอนกับราย

รายวิชาในหลักสูตร                                                                                      

2. ถายทอดองค

ความรูเชิงปฏิการและ

ยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑของชุมชน

ในจังหวัดปทุมธาน ี

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การอาหาร 

10,000 ก.พ.64 แผนงานพัฒนางาน

พันธกิจสัมพันธ 

2. การบริการวิชาการ

แปรรูปผลิตภัณฑ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวม  

2. รอยละของบุคคล 

ภายนอกท่ีเขารวมอบรม  

1. ไมนอยกวารอย

ละ 80  

2. ไมนอยกวา 3.51 

คะแนน 

1. ถายทอดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ภายในสูชุมชน

ภายนอก 

2. การแปรรูป

ผลิตภัณฑ 

หลักสูตร

เกษตรศาสตร 

13,000 ธ.ค.63 แผนงานพัฒนางาน

พันธกิจสัมพันธ 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

3. การอบรมจัดสวน 1.จํานวนผูเขารวมอบรม  1. จํานวนผูเขารวม 

ไมตํ่ากวารอยละ 80 

1. พัฒนาหลักสูตร

อบรมทักษะดานการ

จัดสวนใหกับนักศึกษา

และบุคคลท่ัวไป 

หลักสูตร

เทคโนโลยีภูมิ

ทัศน 

10,000 ก.ย.64 แผนงานพัฒนางาน

พันธกิจสัมพันธ 

โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตื 

1. นิทรรศการเฉลิมพระ

เกียรติ   

1. จํานวนผูเขารวมชม

นิทรรศการ 

2. ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมงาน 

1. ไมนอยกวารอย

ละ 75 

2 .ไมนอยกวา 3.51 

คะแนน 

1. จัดนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติ 

คณะ 3,000 ธ.ค. 63 แผนงานพัฒนางาน

พันธกิจสัมพันธ 

 รวม 36,000   
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สาระสังเขปของโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 ตามแผนปฏบิัติราชการป 2564 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทาง

วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริการจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

โครงการบริหารจัดการงานสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ทําบุญวันขึ้นปใหม 1. จํานวนนักศึกษาเขา

รวมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 

1. ไมนอยกวารอย

ละ 80  

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. ถวายภัตตาหารเชา

พระสงฆ และรวมกัน

ทําบุญตักบาตร 

คณะ 15,000 ธ.ค. 63 แผนงานการสงเสริม

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

รณรงคการสราง

จิตสํานึก 

2. บายศรีสูขวัญนองใหม 1. จํานวนนักศึกษาเขา

รวมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 

1. ไมนอยกวารอย

ละ 80  

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

1. บายศรีสูขวัญ

นักศึกษาใหมชั้นปท่ี 1 

คณะ 4,000 ส.ค. 64 แผนงานการสงเสริม

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

รณรงคการสราง

จิตสํานึก 

3. โครงการพิธีไหวครู 1. จํานวนนักศึกษาเขา

รวมโครงการ  

1. ไมนอยกวารอย

ละ 80 

1. จัดทําพานไหวคร ู

2. รวมกิจกรรมไหวครู 

คณะ 5,600 ส.ค. 64 แผนงานการสงเสริม

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 

2. ไมตํ่ากวา 3.51 

คะแนน 

รณรงคการสราง

จิตสํานึก 

4. อนุรักษฟนฟูและ

เผยแพรมรดกทาง

วัฒนธรรมอาหารมอญ 

1. ผลงานเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. ผลงานเผยแพร

อยางนอย 2 ผลงาน 

1. สรางจิตสาํนึกการ

เรียนรูตางวัฒนธรรม  

2. อนุรักษฟนฟูและ

เผยแพรมรดกทาง

วัฒนธรรมดานอาหาร

มอญ 

3. บูรณาการกับ

รายวิชาเทคโนโลยี

อาหารหมักและจุล

ชีววิทยาทางอาหาร  

และบูรณาการกับ

งานวิจัยการอนุรักษ

พัฒนาและเพ่ิมมูลคา

วัตถุดิบอาหารจากภูมิ

ปญญาชาวมอญ อ.สาม

โคก จ.ปทุมธานี  

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การอาหาร 

5,000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการสงเสริม

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

รณรงคการสราง

จิตสํานึก 
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โครงการหลัก/

โครงการยอย 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

4. ผลิตเผยแพรและ

จําหนายปลารามอญอัด

กอนเชิงพาณิชย   

5. การแหเทียนพรรษา

พัฒนาศาสนสถาน 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม  

2. คะแนนความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมมากวารอย

ละ 80  

2. คะแนนความพึง

พอใจมากวา 3.51 

1. อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมอันดี บูรณา

การงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในการ

เรียนการสอนวิชาของ

หลักสูตรเกษตรศาสตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิ

ทัศนและหลักสูตรวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

คณะ 8,250 ก.ค. 64 แผนงานการสงเสริม

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

รณรงคการสราง

จิตสํานึก 

 รวม 37,850   
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สาระสังเขปของโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 ตามแผนปฏบิัติราชการป 2564 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

   

โครงการยอย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสูความเปนเลศิ 

1. การจัดคาตอบแทน

ลวงเวลาของบุคลากร 

1. รอยละของ

งบประมาณท่ี

เบิกจายเพ่ือตอบ

แทนการทํางาน

ลวงเวลาของ

บุคลากร 

มากกวารอยละ 90 1. การจาย

คาตอบแทนการ

ทํางานลวงเวลาของ

ผูบริหารและเจาหนาท่ี 

คณะ 237,200 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ 

1. การสนับสนุนการ

บริหารสํานักงานคณะ 

1. ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

สํานักงานคณะ 

มากกวารอยละ 80 1. การสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

2. บริการนักศึกษา

และบุคลากรคณะ 

คณะ 332,600 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 
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โครงการยอย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

2. การจัดบริการ

สาธารณูปโภค 

1. จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับบริการ

สาธารณูปโภค 

รอยละ 80 ของบุคลากร 1. จัดหา

สาธารณูปโภคเพ่ือ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของคณะ 

คณะ 20,000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

3. พัฒนาปรับปรุง

สิ่งกอสรางและซอมแซม

บํารุงรักษาครุภณัฑ 

1. จํานวนครุภัณฑ

หองปฏิบัติการและ

สํานักงานท่ีไดรับ

การซอมแซม 

10 รายการ 1. ซอมแซมและ

บํารุงรักษาครุภณัฑ 

คณะ 138,600 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

4. การศึกษาดูงาน/ไป

ราชการ 

1. จํานวนอาจารยท่ี

พานักศึกษาไปดูงาน

ในรายวิชาตางๆ 

 

ไมนอยกวารอยละ 80 

 

1.ศึกษาดูงานโรงงาน/

หนวยงานเอกชน/

รัฐบาล 

คณะ 

หลักสูตร 

70,000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

5. การแสดงความยินดี

บัณฑิต 

1. รอยละของ

บัณฑิตท่ีเขารวม

กิจกรรม 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 1. จัดซุมแสดงความ

ยินดีบัณฑิต 

2. มอบของท่ีระลึกแก

บัณฑิตใหม 

คณะ 6,000 ส.ค. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 
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โครงการยอย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

6. ทบทวนแผนกลยุทธ

และจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการป 2565 

1. จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

2. รางแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

2565 

3. ความพึงพอใจตอ

โครงการ 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเปาหมาย (35 คน) 

2. 1 แผน 

3. ไมนอยกวารอยละ 75 

1. ทบทวนแผนกล

ยุทธ 

2. จัดทําราง

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 2565 

คณะ 

หลักสูตร 

6,000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 

1. การจัดการความรูเพ่ือ

พัฒนางาน 

1. แนวปฏิบัติท่ีดี

ดานการจัดการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ

และงานวิจัย 

1. จํานวน 1 แนวปฏิบัต ิ 1. จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานการเรียนรูเชิง

ผลิตภาพและงานวิจัย

โดยการคนหาความรู

ในตัวบุคคล 

2. สรุปแนวปฏิบัติท่ีดี 

คณะ 1,000 ก.ค. 64 แผนงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองตอการ

แกไขปญหาของ

ชุมชนทองถิ่น 

โครงการมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ 

1. โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1. รอยละของหลัก

สุตรท่ีมีความรูความ

เขาใจในการทํา

รอยละ 100 1. จัดทํารายงานผล

การประเมินตนเอง 

คณะ 

หลักสูตร 

78,200 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 
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โครงการยอย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

โครงสรางแผน

งบประมาณป 

2564 

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

2. รับการตรวจ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

โครงการสื่อสารองคกรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC) 

1. โครงการ

ประชาสัมพันธการรับ

สมัครนักศึกษา 

1. จํานวนสถาน 

ศึกษาท่ีออกประชา 

สัมพันธแนะแนว 

1. ไมนอยกวา 10 แหง 1. ออกประชาสัมพันธ

และรับสมัครนักศึกษา 

คณะ 

หลักสูตร 

17,640 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร 

1. โครงการประชุม

คณะกรรมการประจําสวน

ราชาการ 

1. ความพึงพอใจ

ผูเขารวมโครงการ 

2. จํานวนครั้งของ

การประชุม 

1. ไมนอยกวา 3.51 

คะแนน 

2. อยางนอย 1 ครั้ง 

1. ประชุม

คณะกรรมการประจํา

สวนราชการ  

คณะ 12,000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 แผนงานการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

 รวม 863,840   

 รวมท้ังสิ้น 1,455,200   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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แผนที่กลยุทธ ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

แผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํป 

แผนปฏิบัติการประจําป (ราง 1) 

(การเรยีนการสอน วิจัย บริการวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ) 

คณะกรรมการบริหารคณะพจิารณา 

แผนปฏิบัติการประจําป (ราง 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพจิารณาอนุมัต ิ

แผนปฏบิัตริาชการประจําป 
รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธสู 

         แผนปฏิบัติราชการประจําป 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ประจําปงบประมาณ 2564 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

 

 จุดแข็ง  

(Strength) 

จุดออน  

(Weakness) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

S1 บัณฑิตไดรบัการยอมรับวามีความขยันขันแข็ง อดทน สู

งาน 

 

W1 บัณฑิตมีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและดาน

ภาษาตางประเทศในระดับปานกลางและนอยตามทัศนคติ

ของบุคคลภายนอก 

 W2. นักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจุบันมีจํานวนนอยและมี

พื้นฐานความรูคอนขางนอย 

กระบวนการภายใน 

S1. มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน 

หลักสูตรกําหนดใหทําปญหาพเิศษ ฝกปฏิบัติการ ฝก

ประสบการณวชิาชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวทิยากรพิเศษ 

เพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ  

W1. ขาดปจจยัที่เอื้อตอการสนบัสนุนการเรียนการสอนและ

งานวิจัย เชน ครุภัณฑวิทยาศาสตร หองปฏิบัตกิารเฉพาะ

ศาสตร 

S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล W2 ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติมีนอย รวมถึง

ความสัมพันธและกิจกรรมกับศิษยเกา 

S3. มีการบรูณาการการจดัการเรยีนการสอนกับการวิจยั 

และบริการวิชาการสูชมชน 

W3. คณะไมมีสวนรวมในการออกระเบยีบตางๆ ทีเ่กี่ยวของ

กับการดําเนินงานของคณะทําใหเกิดความไมชดัเจนในการ

ปฏิบัติงาน 
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 จุดแข็ง  

(Strength) 

จุดออน  

(Weakness) 

บุคลากรและความรู 

S1. อาจารยมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และความรู

ความสามารถดานการวิชาการและการวิจัยเปนอยางด ี

 

W1 อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในการมุงสูความเปนเลิศดาน

วิชาการ/การวิจยั และบริการ ตามลําดับ 

 W2. การพัฒนาหลักสูตรใหมทาํไดยากเนือ่งจากจํานวน

อาจารยประจําไมเพียงพอในการเปนกรรมการประจํา

หลักสูตร และไมมีการตัง้อัตราขาราชการทดแทนอัตราที่

เกษยีณไป 

การเงิน 

 W1. การสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานและทรัพยากร

จากมหาวทิยาลัยมีแนวโนมลดลอยางตอเนื่องและไมเพียง

พอที่จะพัฒนางานใหม 

 W2. คณะยังไมสามารถหารายไดจากการบริการของ

หนวยงานภายในคณะไดอยางเปนรูปธรรมและเพียงพอ 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ประจําปงบประมาณ 2564 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

 

 โอกาส  

(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

O1.  คูแขงทางการศึกษาเปนแรงกระตุนใหเกดิการพัฒนา 

O2.  สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดลอมดวยแหลง เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 

O3.  นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชพีทางการ

เกษตร 

T1.  สถาบันอุดมศึกษา/สถาบนัเฉพาะทางของภาคเอกชนมี

การจดัการเรยีนการสอนในหลักสูตรทีเ่หมือนหรือคลายคลึงกัน 

T2.  เจตคติตออาชีพการเกษตรเปนภาพลบ 

 

กระบวนการภายใน 

O1.  มีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการและ

หนวยงานราชการ 

O2.  เปนแหลงใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพใหกับชุมชน 

 

T1. การกาวไมทันกับการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาล เชน 

เศรษฐกิจ 4.0 และการศึกษา 4.0  

T2.  การแกปญหาภาครัฐตออาชีพเกษตรยังไมประสบ

ความสําเร็จ 

บุคลากรและความรู 

 O1.  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและ

บุคลากรใหสูงขึน้ในระดับนานาชาติจากการเปดประชาคม

อาเซียน  

 

การเงิน 
O1 การไดรับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ

รัฐบาล 

 

 


