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ค าน า 
 

วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารรา ชการแผ่นดินพ.ศ.

2555-2558 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2554 นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีท่ีสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมท้ังได้ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายได้ ราย จ่าย 
และทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการของคณะ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

 
 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ความเป็นมา 
 

วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ในราชกิจจานุเบกษา    เมื่อวันท่ี  21  กันยายน 2554  นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของ

พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีท่ีสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินพร้อมท้ังได้ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณ
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมท้ังประมาณการรายได้ รายจ่ายและทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้ 

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้น าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2557 มาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2557 โดยค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผนปฏิบัติราชการของคณะกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงและก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

 
 

 

 

 

 

 

  

ด้ 



 
 

 
 

- 6 - 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2557 

(Faculty of Agricultural Technology Action Plan: Fiscal Year 2557) 
 

หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   ท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน   ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา 

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

ม 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เป็นสถาบันท่ีน้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

นโยบาย (Policies) 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมหารวิจัยขั้นพ้ืนฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา 
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 เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม   
2. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีสามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
4. บริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)  

1. การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม 
2. การผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
3. การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
4. การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
6. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ความเชื่อมโยงของ ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

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

ประเด็นยุทธศาสตร ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รอยต่อกับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา 

    

การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน     
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

 การพัฒนาการจัดการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู ้

การบริหารและการพัฒนาสถาบัน การพัฒนาการบริหารและการจัดการ
ภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม 

การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ 
และคุณธรรม การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด  การบกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา พัฒนาอาจารย์ใหเ้ป็นมืออาชีพ และพฒันา
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย ์

 การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพเปูนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ
และนานาชาติ 

การเงินในอุดมศึกษา ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

   

เครือข่ายอุดมศึกษา     
การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

    

โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้     
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กรอบแนวคิดการพฒันาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปญัญาสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การผลิตบัณฑิตทางดา้น
เทคโนโลยีการเกษตรที่มี
คุณภาพ ความรู ้และ

คุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาคณะเปน็แหล่ง
เรียนรู้และให้บริการวิชาการ

ชุมชนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การท านบุ ารุง ศาสนา  ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาการบริหารและการ
จัดการภายในคณะตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
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พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลย ี

การจัดการเกษตร 

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมปิัญญาสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพระดับชาติและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่ง
เรียนรูแ้ละบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ คณุธรรม และ

มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 

การให้บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถน าไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและน าไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน 

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

หน
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น
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น 
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ร 
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ะส
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ภา

พ
 

คุณ
ภา

พ
 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในคณะตามหลักธรรมภิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลติ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ 
และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม 

ความต้องการของผู้เรียน 

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเปูาหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

อ านวยความสะดวก 

ในการรับบริการ 
การพัฒนาความรู ้

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย การประชาสัมพันธ์ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 

 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริ 

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
และ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

 
หัวข้อ แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ 
ความรู้ และคุณธรรม 

การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ 
ความรู้ และคุณธรรม 

การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการชุมชน
ท้องถิ่น 

การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการชุมชน
ท้องถิ่น 

การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร/์กลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
กับ  

ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส านักมาตราานคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม 
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ 

สกอ. สมศ. 

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น มีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของสาขาวิชาโดยสอดแทรก
อยู่ในทุกรายวิชา และได้รับการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

สมศ. 1  บัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้นักศึกษา 

สมศ. 16.1 
 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์ 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
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ล าดับที่ กลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ 

สกอ. สมศ. 

นักศึกษา 
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา พัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

  

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

  

1.3 สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการ 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ 

สกอ. สมศ. 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการท างานวิจัย
และน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  

สกอ. 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 

  

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการท างานวิจัย
แบบสหสาขาวิชาร่วมกับชุมชน 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

สกอ. 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
สกอ. สมศ. 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ/ การเรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

สมศ. 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

  สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

  สมศ. 18.2 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถาบัน
พอเพียงแบบอย่าง 

3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตรใน
การพัฒนางานให้บริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

  

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

  

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ 

สกอ. สมศ. 

4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง สืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.3 พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ ส านึก และภาคภูมิใจใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

สกอ.  6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

ล าดับที่ กลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ 

สกอ. สมศ. 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
ศักยภาพ มีภาวะผู้น า รักองค์กร และมี
ความก้าวหน้าในสายงาน 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

สมศ. 14 การพัฒนาอาจารย์ 

สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

  

5.2 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศน์รอบคณะ และพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริการของคณะ 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร
และพัฒนาการบริหารงานคณะเป็น
องค์การเรียนรู้และองค์การสมรรถนะ
สูง 

สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 

  

สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตราานการศึกษา 
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ 

สกอ. สมศ. 

6.1 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต  

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

6.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2557 

คณะ มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม 
1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีออกฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษา ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 

3. ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการสอดแทรกเนื้อหาและกระบวนการด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 
4. จ านวนโครงการอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 โครงการ 20 โครงการ 
5. จ านวนโครงการอบรมหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1 โครงการ - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า 40,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน 
2. ร้อยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 
3. ร้อยละของงานวิจัยอาจารย์ของอาจารย์ประจ าท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการร่วมกับศิษย์เก่า 1 โครงการ 5 โครงการ 
2. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย  1 โครงการ - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุ บ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
1. จ านวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน 

1 รายวิชา  1 รายวิชา 

2. จ านวนกิจกรรมท่ีเน้นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 2 กิจกรรม 5 กิจกรรม 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2557 

คณะ มหาวิทยาลัย 
เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ร้อยละ 80 - 
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนงาน ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาคุณภาพและมาตราานการศึกษา 
1.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการผศ/รศ/ศ ต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 35 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
2.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
3.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต ≥3.51 คะแนน ระดับดีมาก 
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน >3.51 คะแนน - 
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ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงความต้องการของสังคมท้องถิ่น มีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

สาขาวิชาโดยสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา และได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 1.3 สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน สถานประกอบการ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตผลงานวิจยัที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการท างานวิจัยแบบสหสาขาวิชาร่วมกับชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการให้บริการวิชาการ การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา 

บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนางานให้บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์  4.1 บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมของชาติกับการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายกับท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
   4.3 พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ส านึก และภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้น า รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน 
   5.2 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์รอบคณะ และพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพการบริหารของคณะ 
   5.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและพัฒนาการบริหารงานคณะเป็นองค์การเรียนรู้และองค์การสมรรถนะสูง 
  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาคุณภาพและมาตราานการศึกษา 
 กลยุทธ์  6.1 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
   6.2 พัฒนาระแบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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กลยุทธ ์โครงการหลัก และโครงการย่อยปี 2557 ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม 

กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่น มีการพัฒนาคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของสาขาวิชาโดย
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา และได้รับ
การปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
 

1. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
 

2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษาใหม่ 

รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ 3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรม

กีฬาและนันทนาการ 
3.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมต้านภัย
ยาเสพติด “งานเกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยา
เสพติด” 
3.2 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย “เจ้าฟูาเกมส์” 

4. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์แก่
นักศึกษา 
4.1 โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา 
“เราให้ได้” 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา 
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และพัฒนา

1.2.1 โครงการจัดการส านักงานคณะ 1. โครงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
คณะ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะทางภาษาอังกฤษ 2. โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง  

3. โครงการจัดหาสาธารณูปโภค 

4. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน 

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

1.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการ Agri English Camp (AEC) 

1.3 สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการ 

1.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

1. โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสหกิจศึกษา 
1.1 โครงการสหกิจศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

2.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการท างาน
วิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.1 โครงการสนับสนุนการท าวิจัย 1. โครงการ ไปรษณีย์วิจัย รองคณบดีฝุายวางแผน
และวิจัย 2. โครงการ ไมล์วิจัย 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการท างานวิจัย
แบบสหสาขาวิชาร่วมกับชุมชน 

2.2.1 โครงการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

1. โครงการวิจัยของหลักสูตร รองคณบดีฝุายวางแผน
และวิจัย 
หลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ การเรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

1. โครงการตามแนวพระราชด าริ: 
โครงการอบรมและเพาะขยายพันธุ์หญ้า
แฝกเพื่อบริการชุมชน 

รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ 
 2. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การท า
แซนด์วิชเพื่อสุขภาพ 
4. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตร
ในการพัฒนางานให้บริการวิชาการ 

3.2.1 โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า 1. โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

4.1 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

4.1.1 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1. โครงการบายศรีสุ่ขวัญน้องใหม่ รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ 
 
 

2. โครงการแห่เทียนพรรษา 
3. โครงการท าบุญขึ้นปีใหม่ 
4. โครงการไหว้ครู 
5. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
สงกรานต์ไทย 

4.2 พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ส านึก และ
ภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ 

4.2.1 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1. โครงการจัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรม 
“ขนมไทย วิถีไทย” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารและจดัการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้
มีศักยภาพ มีภาวะผู้น า รักองค์กร และ
มีความก้าวหน้าในสายงาน 

5.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวหน้าส านักงาน 

2. โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อหา
รายได้เสริมให้แก่บุคลากร 
3. โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตใจ
และส่งเสริมคุณธรรมส าหรับบุคลากร 
4. โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการท างาน
เป็นทีม 

5.2 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศน์รอบคณะ และพัฒนาประสิทธิภาพ 
คุณภาพ การบริการของคณะ 

5.2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ 

หัวหน้าส านักงาน 

5.2.2 โครงการการจัดการส านักงาน
คณะ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารส านักงาน
คณะ 

หัวหน้าส านักงาน 

5.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลทางการ
บริหารและพัฒนาการบริหารงานคณะ
เป็นองค์การเรียนรู้และองค์การ
สมรรถนะสูง 

5.3.1 โครงการการจัดการส านักงานคณะ 1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 2557 

รองคณบดีฝุายวางแผน
และวิจัย 

 
 



 
 

 
 

- 30 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาคุณภาพและมาตราานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

6.1 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 

6.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

1. โครงการร่วมแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ FoSTAT Nestle Quiz Bowl 
2014 

หลักสูตรวิทย์ฯ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2.โครงการเข้าร่วมประชุมและน าเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติของนักศึกษา 
ASTC 2014 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
หลักสูตร 

3. โครงการปัจฉิมนิเทศ รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและบริการ
วิชาการ 

4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
5. โครงการเตรียมความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ก่อนการเรียนวิชาแคลคูลัสและ
วิศวกรรมอาหาร 

หลักสูตรวิทย์ฯ
เทคโนโลยีการอาหาร 

6. โครงการปรับทัศนคติทางการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
 7. โครงการอบรมการเขียนเค้าโครงปัญหา

พิเศษ 
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 

6.1.2 โครงการจัดการส านักงานคณะ 1. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต คณะ 
6.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

6.2.1 โครงการการจัดการส านักงาน
คณะ 

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ 
หลักสูตร 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2557  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม 
 

โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

1. โครงการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์
ภายนอก 

1. จ านวนรายวิชาท่ี
มีการเชิญวิทยากร
มาบรรยายหรือ
ศึกษาดูงาน
ภายนอก 
2. ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อ
วิทยากร 

1. 2 รายวิชา 
2. อย่างน้อย 
3.51 คะแนน 

1. เชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้ใน
วิชา/โครงการต่างๆ 
2. ศึกษาดูงาน
ภายนอก 

คณะ 
หลักสูตร 

6,900 ต.ค.56-ก.ย.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.1 

2. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษา 
ใหม่ 

1.จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ 

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2.ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1.อบรมเก่ียวกับเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม 
และบุคลิกภาพ 

คณะ 
หลักสูตร 

7,500 ส.ค.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.2 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

3. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1.จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ 

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2.ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1. เลือกตั้งประธาน
นักศึกษา 
2. การแสดงออกทาง
ประชาธิไปตย 

คณะ - ก.พ.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.2 

โครงการหลัก: โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการย่อย: โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ/กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

3. โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
ต้านภัยยาเสพติด 
“งานเกษตรสัมพันธ์
ต้านภัยยาเสพติด” 

1. จ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 
 

1. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 
ของนศ.
ท้ังหมด 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

1. แข่งขันกีฬาภายใน
คณะ 

คณะ 17,000 ต.ค.-ธ.ค. 56 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.2 

4. โครงการแข่งขัน
กีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย “เจ้า
ฟูาเกมส์” 

1. จ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 
 

1. ร้อยละ 
75 ของนศ.
ท้ังหมด 
2. ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1. แข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย/
ระหว่างคณะ 
2. ประกวดกองเชียร์ 

คณะ 20,000 ม.ค.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.2 

โครงการหลัก: โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 



 
 

 
 

- 33 - 

โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

โครงการย่อย: โครงการเสริมสรา้งอัตลักษณ์แก่นักศึกษา 

5. โครงการ
เทคโนโลยีการเกษตร
จิตอาสา 

1. จ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 
 

1. 30 คน 
2. ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1. บริจาคโลหิต คณะ 
หลักสูตร 

8,500 พ.ย.-ธ.ค.56 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.3 

โครงการหลัก: โครงการจัดการส านักงานคณะ 

6. โครงการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 

1. จ านวนครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการและ
ส านักงานท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 ของ
จ านวน
ครุภัณฑ์ท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

1. ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

คณะ 79,500 ต.ค.56-ก.ย.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.2.1 

7. โครงการจัดหา
วัสดุเชื้อเพลิง 

1. จ านวน
ผู้รับบริการ
ยานพาหนะของ
คณะ 

ร้อยละ 80 
ของบุคลากร 

1. จัดหาวัสดุ
เชื้อเพลิงเพื่อใช้
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการ
เรียนการสอน 

คณะ 80,000 ต.ค.56-ก.ย.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.2.1 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

8. โครงการจัดหา
สาธารณูปโภค 

1. จ านวนบุคลากร
ท่ีได้รับบริการ
สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80 
ของบุคลากร 

1. จัดหา
สาธารณูปโภคเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะ 

คณะ 25,500 ต.ค.56-ก.ย.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.2.1 

9. โครงการจัดหา
วัสดุการเรียนการ
สอน 

1. จ านวนอาจารย์ท่ี
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณวัสดุ
การเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 
ของอาจารย์ 

1. จัดซื้อวัสดุการ
เรียนการสอน 

คณะ 190,000 ต.ค.56-ก.ย.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.2.1 

10. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ 

1. จ านวนครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ท่ี
จัดซื้อตาม
งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร 
2. ด าเนินการจัดซื้อ
ตามเวลาท่ีก าหนด 

2 รายการ 
 

1. จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

คณะ 
หลักสูตร 

1,450,000 ต.ค.56-มี.ค.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.2.1 

โครงการหลัก: โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
11. โครงการ Agri 
English Camp 

1. นักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าร่วมโครงการ

1. 30 คน 
2. ไม่น้อย

1. ค่ายภาษาอังกฤษ 
(Agri English 

คณะ 
หลักสูตร 

6,000 ม.ค.57 แผนงาน
รองรับการเข้า

1.2.2 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

อย่างน้อยร้อยละ 
70 ของเปูาหมาย 
2. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

กว่า 3.51 
คะแนน 

camp) สู่ประชาคม
อาเซียน 

โครงการหลัก: โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการย่อย: โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพสหกิจศึกษา 

12. โครงการสหกิจ
ศึกษา 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (นัก
ศึกษาสหกิจศึกษา) 
2. โครงการวิจัย
จากการปฏิบัติสห
กิจศึกษา 
3. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ร้อยละ 
100 
2. หลักสูตร
ละ 2 
โครงการ 
3. อย่างน้อย 
3.51 คะแนน 

1. การเตรียมความ
พร้อมทางด้าน
วิชาการและการ
ปฏิบัติงานก่อนสหกิจ
ศึกษา 
2. เสนอโครงงานสห
กิจศึกษา 

คณะ 
หลักสูตร 

36,000 ก.พ.-ส.ค.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.3.1 

 รวม 1,926,900    
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2557  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
 

โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

โครงหารหลัก: โครงการสนับสนุนการท าวิจัย 
1. โครงการไปรษณีย์
วิจัย 

1.จ านวนจดหมาย
ข่าวเก่ียวกับ
งานวิจัย 

เดือนละ 1 
ฉบับ 

1. รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์
งานวิจัย  
2. จัดท าจดหมาย
ข่าวและเผยแพร่
เกี่ยวงานวิจัย 
ตลอดจนข้อมูล
สนับสนุนการท าวิจัย 

คณะ 
หลักสูตร 

- ต.ค.56-ก.ย.
57 

แผนงานส่งเสริม
การวิจัยและ
พัฒนา 

2.2.2 

2. โครงการไมล์วิจัย 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. จ านวนนักวิจัยท่ี
ได้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น 

1. ร้อยละ 
80 ของ
จ านวน
อาจารย์
ท้ังหมด 

1. รวบรวมและ
ติดตามข้อมูลเก่ียวกับ
ทุนวิจัยท่ีนักวิจัย
ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน 

คณะ 
หลักสูตร 

1,000 ก.ย.57 แผนงานส่งเสริม
การวิจัยและ
พัฒนา 

2.2.2 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

2.  1 คน/ป ี 2. ประเมินผลนักวิจัย
ท่ีได้รับเงินวิจัย
สนับสนุนสูงสุด 
3. มอบรางวัล 

3. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวิจัยและการ
เรียนการสอน 

1. จ านวนอาจารย์
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม 

1. ร้อยละ 
80 
2. ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านการ
เรียนการสอนและ
งานวิจัย 

คณะ 
หลักสูตร 

4,500 มี.ค.57 แผนงานส่งเสริม
การวิจัยและ
พัฒนา 

2.2.2 

โครงการหลัก: โครงการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
3. โครงการวิจัยของ
หลักสูตร 

1. จ านวน
โครงการวิจัยของ
หลักสูตร 

1 โครงการ 1. ท างานวิจัยท่ีแก้ไข
หรือน าไปพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

หลักสูตร  (งบวิจัย) ต.ค.56-ก.ย.
57 

แผนงานส่งเสริม
การวิจัยและ
พัฒนา 

2.4.3 

 รวม 5,500    
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  สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2557  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
 

โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย/โครงการ 

โครงการหลัก: โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชมุชนท้องถิ่น 
1. โครงการตามแนว
พระราชด าริ: 
โครงการอบรมและ
เพาะขยายพันธุ์หญ้า
แฝกเพื่อบริการชุมชน 

1. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ด้านหญ้าแฝกเพิ่มขึ้น 

1. ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 
2. เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 
10% 

1. เพาะขยายพันธุ์
หญ้าแฝก 
2. เผยแพร่ความรู้
เรื่องหญ้าแฝกและ
แนวพระราชด าริ 

คณะ 10,000 ต.ค.56-มิ.ย.
57 

แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.1.3 
3.1.5 

2. โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม (30 คน) 
2. ความรู้ความ
เข้าใจ 
3. ความพึงพอใจ 
4. การน าความรู้ไป
ใช้ 

1. ไม่น้อยกว่า 
75% ของ
เปูาหมาย  
2.ร้อยละ 75 
3. ร้อยละ 
75 
4. ร้อยละ 
65 

1. ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
2. ให้ความรู้เร่ืองพิษ
สุนัขบ้า 

หลักสูตร
เกษตรศาสต
ร์ 

30,000 ก.พ.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.1.5 

3. โครงการอบรม 1. ความรู้ความ 1. ร้อยละ 75 1. อบรมเชิง หลักสูตร 20,000 ส.ค.57 แผนงานขยาย 3.1.5 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย/โครงการ 

การท าขนมปัง
แซนด์วิช 

เข้าใจ 
2. ความพึงพอใจ 
3. การน าความรู้ไป
ใช้ 

2. ร้อยละ 
75 
3. ร้อยละ 

65 

ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การอาหาร 

โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4. โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ 

1. ความรู้ความ
เข้าใจ 
2. ความพึงพอใจ 
3. การน าความรู้ไป
ใช้ 

1. ร้อยละ 75 
2. ร้อยละ 
75 
3. ร้อยละ 

65 

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

คณะ (งบสสร.) ต.ค.56-ก.ย.
57 

แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.2.1 

โครงการหลัก: โครงการบริการวิชาการแก่ศิษยเ์ก่า 
4.. โครงการบริการ
วิชาการแก่ศิษย์เก่า 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม (10 คน)  
2. ความรู้ความ
เข้าใจ 
3. ความพึงพอใจ 
4. การน าความรู้ไป
ใช้ 

1. ไม่น้อยกว่า 
75% ของ
เปูาหมาย  
2. ร้อยละ 
75 
3. ร้อยละ 
75 
4. ร้อยละ 

65 

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

คณะ 
หลักสูตร 

3,000 ก.พ.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.2.1 

 รวม 63,000    
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2557 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย/โครงการ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
1. โครงการบายศรีสู่
ขวัญ 

1. จ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(ชั้นปีท่ี 1) 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2. ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1. บายศรีสู่ขวัญแก่
น้องใหม่ชั้นปีท่ี 1 

คณะ 12,700 ส.ค.57 แผนงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.2.2 
4.3.2 

 

2. โครงการแห่เทียน
พรรษา 

1. จ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(ชั้นปีท่ี 1) 
2. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2. ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1. ถวายเทียนพรรษา คณะ 1,500 ส.ค.-ก.ย.57 แผนงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.2.2 
4.3.1 

 

3. โครงการไหว้ครู 1. จ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึง

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2. ไม่ต่ ากว่า 

1. จัดท าพานไหว้ครู 
2. ร่วมกิจกรรมไหว้
ครู 

คณะ 2,800 ส.ค.57 แผนงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และ
พัฒนาศาสนา 

4.2.2 
4.3.1 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย/โครงการ 

พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

3.51 คะแนน ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4. โครงการท าบุญขึ้น
ปีใหม ่

1. จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพีงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
ของนักศึกษา
ท้ังหมด 
2. ไม่ต่ ากว่า
3.51 คะแนน 

1. ถวายภัตตาหารเช้า
พระสงฆ์ และร่วมกัน
ท าบุญตักบาตร 

คณะ 10,000 ธ.ค.56 แผนงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.2.2 
4.3.1 

 

5. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
สงกรานต์ไทย 

1. จ านวนอาจารย์
และบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
2. ไม่ต่ ากว่า 
4 คะแนน 

1. รดน้ าด าหัวและขอ
พรจากผู้ใหญ่ 

คณะ 2,000 เม.ย.57 แผนงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และ
พัฒนาศาสนา  
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.2.2 
4.3.1 

 

6. โครงการจัด
นิทรรศการด้าน
วัฒนธรรม “ขนมไทย 
วิถีไทย” 

1. จ านวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. 80 คน 
2. ไม่น้อย
กว่า 3.51 
คะแนน 

1. จัดนิรรศการ คณะ (10,000) 
(งบส านัก

ศิลปวัฒนธรร
ม) 

ก.พ.57 แผนงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และ
พัฒนาศาสนา  
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.3.2 

 รวม 29,000    
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2557 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
   

โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย/โครงการ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

1. จ านวนอาจารย์
ท่ีเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา วิชาการ/
วิชาชีพ 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

1.อบรม สัมมนา 
วิชาการ/วิชาชีพ 

คณะ 50,000 ต.ค.56-ก.ย.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5.2.4 

2. โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพเพื่อหา
รายได้เสริมให้แก่
บุคลากร 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม 

1.ไม่น้อยกว่า 
10 คน 
2.ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 

1.อบรมการท าหมูแดง คณะ 2,000 เม.ย.-พ.ค.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5.2.6 

3. โครงการปฏิบัติ
ธรรมอบรมพัฒนา
จิตใจและส่งเสริม
คุณธรรมส าหรับ
บุคลากร 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่า 
10 คน 
2.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

1.ปฏิบัติธรรม คณะ 2,000 เม.ย.57 แผนงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.2.6 

4. โครงการเชิดชูคน 1.จ านวนบุคลากร 1.บุคลากร 1.จัดท าแบบประเมิน คณะ 2,000 ก.พ.57 แผนงานบริหาร 5.2.6 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย/โครงการ 

เก่ง คนดี ศรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ท่ีได้รับการเสนอ
ชื่อให้ได้รับรางวัล 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ดีเด่น 2 คน 
และชมเชย 2 
คน 
2. ไม่ต่ ากว่า 
4.50 คะแนน 

การเสนอชื่อ 
2.การเสนอชื่อ
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้ได้รับ
รางวัล 
3.ประเมินผลคะแนน 
4.มอบรางวัล 

จัดการและการ
จัดหารายได้ 

5. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกเพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพ 

1. จ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

1. 30 คน 
 
 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบคณะ 

คณะ 2,000 ต.ค.56-ธ.ค.56 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5.4.2 

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน
เป็นทีม 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1.ไม่น้อยกว่า 
10 คน 
2.ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3.51 
คะแนน 

1. อบรมให้ความรู้
เรื่องการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม พร้อม
แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 

คณะ 2,000 เม.ย.-พ.ค.57 แผนงานบริหาร
จัดการและการ
จัดหารายได้ 

5.2.6 

7. โครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการปี 
2557 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. แผนปฏิบัติ
ราชการ 

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. 
แผนปฏิบัติ

1. ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

คณะ 
 

5,000 ต.ค.56 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5.6.3 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 

2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย/โครงการ 

3. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

ราชการ 1 
แผน 
3. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
75 

โครงการหลัก: โครงการจัดการส านักงานคณะ 
8. โครงการสนับสนุน
การบริหารส านักงาน
คณะ 

1.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ส านักงานคณะ 

ร้อยละ 80 1.การสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
2.บริการนักศึกษา
และบุคลากรคณะ 
 

คณะ 384,000 ต.ค.56-ก.ย.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5.4.3 

 รวม 449,000    
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2557  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
/โครงการ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
1. โครงการร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาทาง
วิชาการ FoSTAT 
Nestle Quiz Bowl 
2014 

1.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ท่ีได้เข้าร่วมชมการ
แข่งขันตอบปัญหา 
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

1.ร้อยละ 80 
2.ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1.เพิ่มพูนความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
2.คัดเลือกผู้เข้าร่วม
แข่งขัน 
3.เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหา 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

10,000 มิ.ย.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.3.2 

2. โครงการเข้าร่วม
ประชุมและน าเสนอ
ผลงานวิชาการ
ระดับชาติของนักศึกษา 

1.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 ของเปูาหมาย 
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

1. นักศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 
และ 4 
จ านวน 21 
คน 
2.ไม่ต่ ากว่า 

1.เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ 
2.น าเสนอผลงาน 

คณะ 
หลักสูตร 

13,000 มี.ค. 57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.3.2 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
/โครงการ 

3.51 คะแนน 
3. โครงการปัจฉิม
นิเทศ 

1.จ านวนนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2.ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

1.การเตรียมความ
พร้อมในการท างาน
เช่น การสมัครงาน 
การสัมภาษณ์งาน 

คณะ 4,000 มี.ค.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.3.3 

4. โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพแก่
นักศึกษา 

1.จ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

1. 20 คน 
2. ไม่ต่ ากว่า
3.51 คะแนน 

1.ฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

7,000 มี.ค.57 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.3.4 

5. โครงการเตรียม
ความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียน
วิชาแคลคูลัสและ
วิศวกรรมอาหาร 

1. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 
2. ร้อยละของ
คะแนน Post 
test มากกว่า Pre 
test 

1. ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 
2. ร้อยละ 
50 

1. จัดอบรมแคลคูลัส
เบื้องต้น 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

5,000 พ.ย.-ธ.ค.
56 

แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.3.4 

6. โครงการปรับ
ทัศนคติด้านการเกษตร 

1.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 

1.นักศึกษาไม่
ต่ ากว่าร้อย

1.ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการท่ีประสบ

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

15,000 ส.ค.-ก.ย.
57 

แผนงานขยาย
โอกาสและ

6.3.4 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
/โครงการ 

(เกษตรศาสตร์ชั้น
ปีท่ี 1)  
2. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

ละ 80  
2. ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน 

ความส าเร็จ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

7. โครงการอบรมการ
เขียนเค้าโครงปัญหา
พิเศษ 

1.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 ของเปูาหมาย  
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

1. นักศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 
จ านวน 16 
คน 
2. ไม่ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน  

1. อบรมการเขียนเค้า
โครงปัญหาพิเศษ 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

- พ.ย.56 แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.3.4 

โครงการหลัก: โครงการจัดการส านักงานคณะ 
7. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการท าประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.ร้อยละ 50 1.จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง 
2.รับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะ 
หลักสูตร 

20,000 พ.ค.-ก.ค.
57 

แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.4.1 
6.4.2 

8. โครงการแสดง
ความยินดีกับบัณฑิต 

1. จ านวนบัณฑิตท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

1. 25 คน 
2. 3.51 
คะแนน 

1. จัดท าซุ้มและ
ตกแต่งสถานท่ีแสดง
ความยินดีกับบัณฑิต 
2. ท าท าเนียบบัณฑิต 

คณะ 13,000 เม.ย.-ก.ค.
57 

แผนงานขยาย
โอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.3.3 
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โครงการย่อย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

โครงสร้าง
แผน

งบประมาณปี 
2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
/โครงการ 

 รวม 87,000    

 รวมทั้งส้ิน 2,560,400    
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แผนที่กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี (รา่ง 1) 
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี (รา่ง 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รูปที่ 1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่ 
         แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2557 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

1. มีห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

2. หลักสูตรมีการก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษและฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ 

3. บัณฑิตมีความขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน 
4. มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดความรู้

ประสบการณ์ 
5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเป็นอย่างดี 
6. มีโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ชุมชน 
7. มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
8. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน 
 

1. จ านวนนักศึกษาน้อย และมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย 
2. นักศึกษาจบไม่ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้เนื่องจากขาดบุคลากร 
4. ไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทนอัตราท่ีเกษียณไป 
5.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางอย่างล้าสมัย 
6.  ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการท างานวิจัย 
7. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
8. ขาดความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ในการด าเนินงาน 
9. ได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
10. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
11. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ 
12. การก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 
13. ความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับคณะมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2557 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

โอกาส  
(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 
(Threats) 

1.  คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
2.  สถานท่ีตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 
  3.  มีศิษย์เก่าเป็นจ านวนมาก 
4.  มีการน าศิษย์เก่ามาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในรายวิชาท่ี

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

1.  สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน 

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

 
 
 

 
 


