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๑ 
 

ค าน า 
 

วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ

การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ นอกจากนี้มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ของพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีที่
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระ บุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

 
 
 
 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า) 
          คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 

ด ้
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๒ 
 

สารบัญ 
 

         หน้า 
ความเป็นมา                ๔ 
ปรัชญา                 ๕ 
วิสัยทัศน์                ๕ 
พันธกิจ                 ๕ 
นโยบาย                 ๖ 
เป้าประสงค์                ๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์               ๗ 
ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์             ๘ 
กรอบแนวคิดการพัฒนาคณะ              ๙ 
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หลัก         ๑๐ 
แผนที่ยุทธศาสตร์               ๑๑ 
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)           ๑๒ 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์          
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้ 
    และคุณธรรม            ๑๕ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการ 
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๓ 
 

    เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น         ๑๖ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม          ๑๗ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตาม 
    หลักธรรมาภิบาล            ๑๘ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน            ๑๙ 
รายละเอียดตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมในช่วงปี ๒๕๕๖        ๒๑ 
สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์            ๓๐ 
ภาคผนวก 

ก. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ          ๔๓ 
ข. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม             ๔๕ 
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๔ 
 

 

ความเป็นมา 
 

วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ในราชกิจจานุเบกษา    เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน ๒๕๕๔  นอกจากนี้มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ของพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งได้ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้ รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ 

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้น าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผนปฏิบัติราชการของคณะกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงและก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

 
 

  
  
  
  
  

ด ้



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าประจ าปีงบประมาณปีงบประมาณ  ๒๕๕๒๕๕๖๖  
((FFaaccuullttyy  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  TTeecchhnnoollooggyy  AAccttiioonn  PPllaann::  FFiissccaall  YYeeaarr  22555566))  

 
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน   
ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการแ ละวิชาชีพชั้นสูง 
จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู 

 
ปรัชญาปรัชญา  ((PPhhiilloossoopphhyy))  

 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ((VViissiioonn))  

เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 

พันธกิจ พันธกิจ ((MMiissssiioonn))    
๑. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต   ให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๒. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
๓. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนา

ม 
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๖ 
 

คุณภาพชีวิต 
๔. การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  
นโยบายนโยบาย  

๑. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมหารวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
๔. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา 

  
เป้าประสงค์เป้าประสงค์  ((GGooaallss)) 

๑. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม   
๒. ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๔. ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
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๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ((SSttrraatteeggiicc  IIssssuueess))   
๑. ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม 
๒. พัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
๓. ท านุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๘ 
 

ความเชื่อมโยงของ ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรความเชื่อมโยงของ ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
กับ ยุทธศาสตร์กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 1. รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน 

1. การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
ความรู้และคุณธรรม 

2. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ 

1. เพ่ิมผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ 
 
2. พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ 
 
3. พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
 

1. พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
 
2. ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการภายใน
คณะตามหลักธรรมาภิบาล 

3. การเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
2. เพ่ิมจ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจัย 

1. พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 

  



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๙ 
 

กกรอบแนวคิดการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรรอบแนวคิดการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ผลิตบัณฑิตทางดา้น
เทคโนโลยีการเกษตรที่มี

ความรู้และคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนาคณะให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และมีบทบาทในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ท านบุ ารุง ศาสนา  ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

พัฒนาคุณภาพการบริหารและ
การจัดการภายในคณะตาม

หลักธรรมาภิบาล  



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๐ 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์หลัก และเป้าประสงค์หลัก   

  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
  
  
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์  

ผลิตบัณฑิตทางดา้น
เทคโนโลยีการเกษตรที่มี

ความรู้และคุณธรรม 

พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ละมีบทบาทในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 

ท านบุ ารุง ศาสนา  ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการภายในคณะ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

  
เป้าประสงค์เป้าประสงค์  
 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผูน้ า
ทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่มีความรู้และคุณธรรม 

 
ผลการศึกษาและ 
การวิจัยที่เป็น 
องค์ความรู้ใหม่ 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
ท้องถิ่นสามารถ 
น าองค์ความรู ้
ทางเทคโนโลย ี

การเกษตรไปใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
ท านบุ ารุง ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 
พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปญัญาสากล 

 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๑ 
 

 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๒ 
 

ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) 
และ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความรู้และคุณธรรม  (การเรียนการสอน) 
 

หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 
เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และ

คุณธรรม 
ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และ
คุณธรรม 

กลยุทธ์ การวิจัยและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 

การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา 
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  
พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  (การวิจัยและบริการ
วิชาการ)   
 

หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 
เป้าประสงค์ ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ ท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้

พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ การฝึกอบรมและพัฒนาท้องถิ่น การฝึกอบรมและพัฒนาท้องถิ่น 
 การให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ การให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  (การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  
 

หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 
เป้าประสงค์ ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 

หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 
เป้าประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรร

มาภิบาล 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรร
มาภิบาล 

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือบริการ 
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

พัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กร พัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กร 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๑  
ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มคีวามรู้และคุณธรรมผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มคีวามรู้และคุณธรรม  

 

เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความรู้และคุณธรรม   

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2556 

1.  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา  1  ปี   ร้อยละ  60  
2.  ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต    ≥ 3.51 
3.  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน TQF ร้อยละ 100 
4.  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่  4  ที่เข้าสู่กระบวนการฝึกประสบการณ์ตามแนวสหกิจ   ร้อยละ  50 
5.  จ านวนโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการ 2 โครงการ 
6.  จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

 1  คน 

7.  ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 100 
8.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า   ร้อยละ  20   
9.  ร้อยละจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ./รศ./ศ.  ต่ออาจารย์ประจ า   ร้อยละ  35 
10.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ/วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ    ร้อยละ 35 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒๒  

พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่น  
  

เป้าประสงค์ ผลการศึกษาและการวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2556 

1.  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์  เผยแพร่  หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ  10 
2.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า 30,000  บาท 
3. จ านวนโครงการบูรณาการการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับพันธกิจอ่ืน 1 โครงการ 
4. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 1 โครงการ 

 
 
 

 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓๓  
ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

 

เป้าประสงค์   ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2556 

1.  ร้อยละของโครงการ  หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จ านวนโครงการ  หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด   

ร้อยละ  20 

2. จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา 1 โครงการ 
3. จ านวนโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 1 โครงการ 
4. จ านวนโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต “บัณฑิตจิตอาสา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 2 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔๔  
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล  

  
 

เป้าประสงค์  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2556 

1.  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ   ร้อยละ   80 
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ≥3.51 
3.  การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 2 ด้าน 
4. จ านวนระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 
5. ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา/ความรู้/ทักษะวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ร้อยละ 30 
6. จ านวนโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ “การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 1 โครงการ 

 
 

 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๑๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม 
เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม 

 กลยุทธ์  การวิจัยประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
   สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
   เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 
   การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา 
   พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   สนับสนุน ส่งเสริม และประกาศเกียรติคุณนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น 
   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
   พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่  สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ ท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์  การฝึกอบรมและพัฒนาท้องถิ่น 
การให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๒๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือบริการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
พัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๒๑ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย และโครงการ ในช่วงปี 2556 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความรู้และคุณธรรม 
โครงการหลัก โครงการพัฒนานักศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2556 
โครงการย่อย 

1.  ผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
ที่มีความรู้และ
คุณธรรม 

1. การวิจัยและ
ประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิต 
 
 
 
 
2. การสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ การ
ปรับปรุงหลักสุตรให้ได้
มาตรฐาน 
 
3. การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และ

1.  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าและประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 
1 ปี 
 
2.  ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต 
 
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
TQF 
 
 
 
4. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าสู่
กระบวนการฝึกประสบการณ์ตามแนวสหกิจ

ร้อยละ 60 
 
 
 

≥ 3.51 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 

1. โครงการติดตามบัณฑิต* 
 
 
 
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต* 
 
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร* 
 
 
 
 
1. โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ* 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๒๒ 
 

เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาน
ประกอบการและ
มหาวิทยาลัย 
 
4. การส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะของนักศึกษา 
 
5. พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา 
 
 
 
 
5. จ านวนโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านวิชาการ 
 
 
6. ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์
เก่าด้านวิชาการ* 
 
2.โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก* 
 
3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพ/กิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ** 
 
4.โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน** 
 
5.โครงการสนับสนุนสาธารณูปโภค**** 
 
6.โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร/ค่าจ้าง
เหมาบริการ**** 
 
7. โครงการสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิง**** 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         
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๒๓ 
 

 
 
6. สนับสนุน ส่งเสริม 
และประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
ดีเด่น 
 
 
7.ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
8.พัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
เป็นที่ต้องการ 

 
 
7. จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทาง
วิชาการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
8.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 
 
9.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผศ./รศ./ศ. ต่ออาจารย์ประจ า 
 
10.ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
 
 

 
 

1 คน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 
 
 

ร้อยละ 35 
 
 

ร้อยละ 35 
 
 
 

8.โครงการปฐม/ปัจฉิมนิเทศ 
 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์
เก่าด้านวิชาการ* 
 
 
 
 
 
1.โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา วิชาการและวิชาชีพ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการแนะแนวการศึกษา**** 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๒๔ 
 

 
 
หมายเหต ุ  *ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    **ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
  ***ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบรกิารวิชาการ  ****ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าส านักงานคณะ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         
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๒๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
โครงการหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2556 
โครงการย่อย 

1.  ผลการศึกษาและ
การวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
2. ท้องถิ่นสามารถ
น าองค์ความรู้ทาง

1. สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การฝึกอบรมและ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์  เผยแพร่  หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
อาจารย์ประจ า 
 
2.  จ านวนเงินวิจัยสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจ า 
 
3. จ านวนโครงการบูรณาการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับพันธกิจอ่ืน 
 
4. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการ
กับพันธกิจอ่ืนต่อโครงการบริการวิชาการ

ร้อยละ 10 
 
 
 

30,000 บาท 
 
 
 

1 โครงการ 
 
 

1 โครงการ 

1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น*** 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๒๖ 
 

เทคโนโลยีการเกษตร
ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
2. การให้ค าปรึกษาและ
บริการวิชาการ 

ทั้งหมด  
 
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา*** 

 
หมายเหต ุ  *ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    **ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
  ***ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบรกิารวิชาการ  ****ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าส านักงานคณะ 
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๒๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการหลัก โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2556 
โครงการย่อย 

1. ท านุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมในการ
อนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อจ านวนโครงการ  หรือ
กิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด   
 
2. จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา 
 
3. จ านวนโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 
4. จ านวนโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต “บัณฑิตจิตอาสา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

ร้อยละ 20 
 
 
 
 

1 โครงการ 
 
 

1 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา** 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะเพ่ือ
พัฒนาสุนทรียภาพ 
 
3.โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่
นักศึกษา ** 

หมายเหต ุ  *ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    **ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
  ***ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบรกิารวิชาการ  ****ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าส านักงานคณะ 
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๒๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการหลัก โครงการจัดการส านักงานคณะเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2556 
โครงการย่อย 

1.  การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการบริหาร
จัดการเพ่ือบริการ 
 
 
 
 
2. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
 
 
 
3. พัฒนาการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 
3.  จ านวนระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
4.  การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะ 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

≥3.51 
 

5 ด้าน 
 
 

2 ด้าน 
 

1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการปี 2556 และการจัดการ
ความรู้*** 
 
2. โครงการสนับสนุนการบริหารงาน
ส านักงานคณะ**** 
 
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา**** 
 
 
 
 
1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการปี 2556 และการจัดการ



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๒๙ 
 

 
 
5. ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่
ไดร้ับการพัฒนา/ความรู้/ทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 
6. จ านวนโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ร้อยละ 30 
 
 
 

1 โครงการ 

ความรู้*** 
 
1. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา วิชาการและวิชาชีพ**** 
 
 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและ
สวัสดิการ 

หมายเหต ุ  *ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    **ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
  ***ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบรกิารวิชาการ  ****ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าส านักงานคณะ 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๐ 
 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2556  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความรู้และคุณธรรม 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/แนว

ทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
2556 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

1. โครงการติดตาม
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้
งานท าและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

60 % 1. ประเมินบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
 

คณะ - 
(งบมหาวิทยาลัย) 

ต.ค.55-ก.ย.56  1.16 

2. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3.51 1. ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะ - 
(งบมหาวิทยาลัย) 

ต.ค.55-ก.ย.56  1.16 

3. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 

100 % 1. ปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 

หลักสูตร - 
(งบมหาวิทยาลัย) 

ต.ค.55-ก.ย.56  1.3 

4. โครงการพัฒนา
งานสหกิจศึกษาและ

จ านวนนักศึกษาสห
กิจศึกษา 

  50 % 1. ปฐมนิเทศ ปัจฉิม
นิเทศ  และการ

คณะและ
หลักสูตร 

5,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย

1.8 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๑ 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/แนว

ทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
2556 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

น าเสนอผลงานสหกิจ
ศึกษา 

โอกาสทาง
การศึกษา 

5. โครงการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าทางด้าน
วิชาการ 

จ านวนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาด้าน
วิชาการ 

2 
(โครงการ) 

1. จัดอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษา 
2. ให้ความรู้และ
บริการทางวิชาการ
แก่ศิษย์เก่า 

คณะและ
หลักสูตร 

22,500 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.8 
1.10 

6. โครงการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
วิทยากร 

75 % 1. จัดหาวิทยากร
ภายนอกสถาบัน
ถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักศึกษา 
2. การศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ/
ชุมชน 

คณะและ
หลักสูตร 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.8 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๒ 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/แนว

ทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
2556 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

7. โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพ/กิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 

จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

80 % 1. จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
2. จัดกิจกรรมกีฬา 

คณะ 30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.8 

8. โครงการจัดหาวัสดุ
การเรียนการสอน 

จ านวนอาจารย์ที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนการเรียน
การสอน 

80 % 1. จัดหาวัสดุการ
เรียนการสอน 
2. จัดหาวัสดุ
ส านักงานสนับสนุน
การเรียนการสอน 

คณะ 290,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.16 

9. โครงการสนับสนุน
น้ ามันเชื้อเพลิง 

จ านวนผู้รับบริการ
งานยานพาหนะของ
คณะ 

80 % 1. จัดหาวัสดุ
เชื้อเพลิงเพ่ือใช้
สนับสนุนการ
ด าเนินงานคณะ 

คณะ 200,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.16 

10. โครงการสนับสนุน
สาธารณูปโภค 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการบริการ
สาธารูปโภค 

80 % 1. สนับสนุน
สาธารณูปโภคเพ่ือ
การด าเนินงานของ
คณะ 

คณะ 25,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.16 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๓ 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/แนว

ทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
2556 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

11. โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์/อาคาร/
ค่าจ้างเหมาบริการ 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการปรับปรุง
และดูแลครุภัณฑ์ 

1 ห้อง 1. จัดหาครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ 
2. ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 

คณะ 180,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.16 

12. โครงการปฐม/
ปัจฉิมนิเทศ 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

80% 1. ปฐมนิเทศ 
2. ปัจฉิมนิเทศ 

คณะ 5,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.8 

12. โครงการสนับสนุน
การเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา วิชาการและ
วิชาชีพ 

จ านวนคนที่ได้รับการ
พัฒนา 

50 % 1. ส่งอาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/
สัมมนา วิชาการ/
วิชาชีพ 
2. จัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร 
3. อบรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน

คณะ 195,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

6.4 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๔ 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/แนว

ทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
2556 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

เป็นส าคัญ 
13. โครงการแนะแนว
การศึกษา 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

75 % 1. จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษา 
2. จัดส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
3. ออกแนะแนว/ จัด
นิทรรศการการศึกษา 

คณะ 30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.16 

 รวม 1,012,500    

 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๕ 
 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2556  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

1. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

จ านวนโครงการวิจัย
ที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่น 

2 โครงการ 1. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมประชุม/สัมมนา/
น าเสนอผลงาน
วิชาการและ
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์และ
นักศึกษา 
2. สนับสนุนการท า
วิจัย 

หลักสูตร 200,000 
(งบหลักสูตร) 

ต.ค.55-ก.ย.56 5.แผนงาน
ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัย 

2.1 

2. โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนา

จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่ช่วย

2 
(โครงการ) 

1. ให้บริการทาง
วิชาการและ

คณะ 
หลักสูตร 

80,000 
(งบคณะ) 

ต.ค.55-ก.ย.56 7.แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

2.3 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๖ 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการ 
2. ฝึกอบรมให้ความรู้
ทางด้านการเกษตร
และอาหาร 
3. บูรณาการงาน
บริการวิชาการกับ
พันธกิจอ่ืน 

60,000 
(งบหลักสูตร) 

3. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
พ้ืนฐานอาชีพ 

1 
(โรงเรียน) 

1. จัดโครงการให้
ความรู้ด้าน
การเกษตรและ
อาหารแก่ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

คณะและ
หลักสูตร 

150,000 ต.ค.55-ก.ย.56 7.แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

2.5 

 รวม 490,000    

 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๗ 
 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2556  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
/โครงการ 

1. โครงการส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม
ประสบการณ์ 

80 % 1. ทัศนศึกษาดูงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ท าบุญข้ึนปีใหม่ 
3. บูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการ
สอน/กิจกรรม
นักศึกษา/พันธกิจอ่ืน 

คณะ 30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงาน
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
และพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.9 

2. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในคณะเพ่ือ
พัฒนาสุนทรียภาพ 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษา 

60% 1. ปรับภูมิทัศน์และ
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม
บริเวณคณะ 

คณะ - ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

4.1 

3.โครงการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ให้แก่นักศึกษา 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมี

50% 1. บ าเพ็ญประโยชน์
ภายในและภายนอก

หลักสูตร 60,000 
(งบหลักสูตร) 

ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย

1.10 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๓๘ 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
/โครงการ 

จิตส านึกด้านจิต
อาสาที่เพ่ิมข้ึน 

มหาวิทยาลัย โอกาสทาง
การศึกษา 

 รวม 90,000    

 
 



 
 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2556  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
/โครงการ 

1. โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและ
การจัดการความรู้ 

แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

1 1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนกลยุทธ์ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
3. การจัดท าคู่มือ
ความรู้ทางด้าน
วิชาการ/งานวิจัย 
ตามข้ันตอนการ
จัดการความรู้ 

คณะและ
หลักสูตร 

15,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

5.6 

2.โครงการสนับสนุนการ
บริหารส านักงานคณะ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ส านักงานคณะ 

80% 1. การสน้บสนุนการ
เรียนการสอน 
2. บริการนักศึกษา 

คณะ 190,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง

1.16 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๔๐ 
 

โครงการย่อย ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
/โครงการ 

และบุคลากรคณะ การศึกษา 
3. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของอาจารย์และ
นักศึกษา 

75 % 1. จัดท าเอกสาร
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
2. การให้ความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

คณะและ
หลักสูตร 

25,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

5.6 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
และสวัสดิการ 

จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

50 % 1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพกาย
และใจ 
2. จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

คณะ 15,000 ต.ค.55-ก.ย.56 3. แผนงานสร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

1.4 

 รวม 245,000    

 รวมทั้งสิ้น 1,837,500    
 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี (รา่ง 1) 
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี (รา่ง 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่ 
         แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๔๕ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

1. มีห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

2. หลักสูตรมีการก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษและฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
3. บัณฑิตมีความขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน 
4. มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดความรู้

ประสบการณ์ 
5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเป็นอย่างดี 
6. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
7. มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
8. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
 

1. จ านวนนักศึกษาน้อย และมีพ้ืนฐานความรู้ค่อนข้างน้อย 
2. นักศึกษาจบไม่ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้เนื่องจากขาดบุคลากร 
4. ไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่เกษียณไป 
5.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางอย่างล้าสมัย 
6.  ขาดปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างานวิจัย 
7. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
8. ขาดความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ในการด าเนินงาน 
9. ได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
10. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
11. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

คณะ 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๔๖ 
 

จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

12. การก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 
13. ความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับคณะมีน้อยและขาดความ
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖         

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

๔๗ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

โอกาส  
(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 
(Threats) 

1.  คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
2.  สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  3.  มีศิษย์เก่าเป็นจ านวนมาก 
4.  มีการน าศิษย์เก่ามาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในรายวิชาที่เปิด

สอนในหลักสูตร  
5.  มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ 
6.  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับชุมชน 
7.  นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

1.  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน 

2.  นโยบาย กฎ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลง 
3.  ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ  
4.  เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ 
5.  การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบความส าเร็จ 

 
 
 

 


