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คานา
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในระยะยาว 5 ปี โดยยึดกรอบนโยบายและพระราชบัญญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพ.ศ. 2547 นโยบายการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย 5 ปี ของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2556-2560) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) ซึ่งแผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นผลมาจากโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจั ดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2558 ของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ มีการทบทวน
แผลกลยุทธ์ (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2558 กาหนดกลยุทธ์ เปูาหมาย โครงการ
และตัวชี้วัดความสาเร็จ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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สารบัญ
หน้า
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
พันธกิจ
นโยบาย
วัตถุประสงค์
เปูาประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์คณะกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
กับปรัชญา/ปณิธาน นโยบายและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ.2553-2557) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2556)
แผนที่ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
คุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการ
วิชาการชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุ บารุง ศาสนา ศิปละและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนการ/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ภาคผนวก
ก. กระบวนการวางแผน จัดทา และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ข. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ค. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒ นาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง การเรียนรู้ เชิ ดชู ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

ปรัชญา (Philosophy)
สร้างสรรค์คนดี

เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย

ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญา

สากล

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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4. การทานุบารุง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบาย
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของ
คณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน พัฒนาประเทศ และการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ป ระสบความสาเร็จตามเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะ

เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม
2. ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ท้องถิ่นสามารถนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
2. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้

3. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน
สถานประกอบการ
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการ
วิชาการชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะ
ตามหลักธรรมาภิบาล
การทานุ บารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและชาติ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
ของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ คุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
ประชาคมอาเซียน
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
นานาชาติ
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ
ปรัชญา/ปณิธาน พันธกิจ นโยบายและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปรัชญา/ปณิธาน (ตามมาตรา 7
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547)
พันธกิจ (ตามมาตรา 7
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547)

พันธกิจ (ตามมาตรา 8
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการ
ผลิตบัณฑิตของประเทศ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในนวัตกรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
เรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศึกษาและแสวงหาแนวทางเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่
ใจภูมิปัญญาสากล

การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นาทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปญ
ั ญาสากล

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นโยบาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางทีม่ ีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยุ่อย่างน้อย 12,000
คน
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ
พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนื้องถิ่น และแสวงหา
ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาการบริการจัดการภายในมหาวิทยาลัย
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
แก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาประเทศ และการวิจัยประยุกต์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการ
นักศึกษา

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556)
วิสัยทัศน์
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

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

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(พ.ศ.2556-2560)

อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อ
พัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ
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แผนกลยุทธ์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี
(พ.ศ.2556-2560)

เป็นผู้นาทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาสากล

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556)
เป้าหมาย /เป้าประสงค์
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสามารถปรับตัวสาหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ
เชิงระบบ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2555-2559)
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของสังคม มีความสามารถคิด
วิเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและ
การทางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ
เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการนาองค์กรเชิงรุก
และกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้
มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน และ การวิจัย
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ทาให้สังคมมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(พ.ศ.2556-2560)
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ
ให้บริการวิชาการได้ตามความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการ
แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาคิ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการ
บริหาร ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 ปี
(พ.ศ.2556-2560)
ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นาทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรูแ้ ละ
คุณธรรม
ท้องถิ่นสามารถนาองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการศึกษาและวิจัยที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ
ภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556)
ประเด็น ทิศทาง และยุทธศาสตร์
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา
การแก้ปญ
ั หาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

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

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
(พ.ศ.2556-2560)

การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
การเงินในอุดมศึกษา

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

เครือข่ายอุดมศึกษา
การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 ปี
(พ.ศ.2556-2560)

การพัฒนาการบริหารและการจัดการ
ภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้
และคุณธรรม
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ
และนานาชาติ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิ
ทยาลัยราชภัมหาวิ
ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
ทยาลัยราชภั
ฏวไลยอลงกรณ์
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมปิ ัญญาสากล

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ คุณธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มี
คุณภาพ ความรู้และคุณธรรม

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตาม
เกณฑ์

หน่วยงาน
ภายใน
ระดับคณะ

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพ

ถ่ายทอดความรู้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่ง
เรียนรูแ้ ละบริการวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนาไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิต
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ
และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ถ่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเปูาหมาย

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดาริ

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
การประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ

พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

การให้บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถนาไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การให้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย

การพัฒนาความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในคณะตามหลักธรรมภิ
บาล

อานวยความสะดวก
ในการรับบริการ

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ

12 เทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรเทคโนโลยี
การจัดการเกษตร

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
เป้าประสงค์

พัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ อัตลักษณ์ และคุณธรรม

วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
4.
5.

นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติในระหว่างการศึกษา
บัณฑิตได้งานทาภายหลังสาเร็จการศึกษาตรงกับสาขาที่เรียน
บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

กลยุทธ์
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของ
1. สนับสนุนให้มีการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทีมีการพัฒนาทักษะ
สังคม ท้องถิ่น และได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หรือจากการวิจัย
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา โดยเน้นการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในรายวิชาของคณะ/หลักสูตร
3. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้แก่
นักศึกษา
2. จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
3. ส่งเสริม จัดทาแผนการตลาดและสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา
1. สนับสนุนให้มีการกาหนดพื้นที่เปูาหมายการรับนักศึกษาและกาหนด
แผนการตลาด้านการจัดการศึกษา
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์

คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1.
2.

มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทางานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

มาตรการ
1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัย และการประกวด
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดงานประชุมวิชาการ
3. จัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายในและภายนอกให้กับอาจารย์
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
เป้าประสงค์

เพื่อให้คณะมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์

1.
2.

สังคมท้องถิ่นน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

กลยุทธ์
มาตรการ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. สนับสนุนให้บริการวิชาการตามความต้องการ ความสนใจให้แก่นักศึกษา
ชุมชน บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สนับสนนุให้สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการให้แก่ชุมชน สถานประกอบการในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สืบสานแนวพระราชดาริ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ชุมชน

15

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุ บารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก สานึก และภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงค์

1.
2.

นักศึกษาและบุคลากรแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ตระหนัก สานึก และภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุง สืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

มาตรการ
1. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเผยแพร่และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและชาติเพื่อทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
1. สนับสนุนให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบัณฑิต หน่วยงานในท้องถิ่น
หน่วยงานในระดับชาติในการจัดกิจกรรมด้านศิปละและวัฒนธรรม
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์

เพื่อให้คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1.
2.

คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คณะมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอนและการทางาน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสาย
งาน

มาตรการ
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการฝึกอบรม
และพัฒนาเสริมสมรรถนะทางการบริหารและภาวะผู้นา
2. จัดทาแผนพัฒนาสวัสดิการของบุคลากร
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทางานให้
เอื้อต่อการเป็นคณะ มีสุนทรียะ ทันสมัย สวยงาม มีความพร้อมสนับสนุน
การทางานให้ดีขึ้น
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบคณะ
1. วางแผน พัฒนา แผนปฏิบัติการ การจัดการงบประมาณ
2. ส่งเสริมให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน การบริหาร การประเมิน
คุณภาพ
3. ส่งเสริมให้คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้

2. พัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์รอบคณะ

3. สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เป้าประสงค์

เพื่อให้คณะมีคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
4.

นักศึกษามีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
นักศึกษามีทักษะการทางานในสาขาวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
บัณฑิตได้งานทาตรงตามสาขาวิชา และได้รับการยกย่องในระดับชาติ
อาจารย์มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

มาตรการ
1. ส่งเสริมให้มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ส่งเสริมให้บุคลการสายวิชาการทาผลงานทางวิชาการ และสร้างแรงจูงใจ
ในการทาผลงานทางวิชาการ
1. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมให้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
1. ส่งเสริมให้มีการพฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. สนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ

2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

4. พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์

โครงการ

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
1.1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
การศึกษาที่มีคุณภาพตรงความ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น มีการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู่ใน
ทุกรายวิชา และได้รับการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการ
สอนและการวิจัย
1.1.4 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน
1.1.5 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
1.1.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา 1.2.1 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และ
นักศึกษา
19

2556


ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559




ผู้รับผิดชอบ
2560
 คณะ/หลักสูตร











คณะ/หลักสูตร











คณะ/หลักสูตร
















คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร











คณะ/หลักสูตร











คณะ/หลักสูตร

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลยุทธ์

โครงการ

2556

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
1.3 ส่งเสริม จัดทาแผนการตลาด 1.3.1 โครงการพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ของ
และสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา คณะ

20



ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559






2560


ผู้รับผิดชอบ
คณะ/หลักสูตร

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงานที่ 2 แผนงานผลิตงานวิจัย
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุน
การบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี าร
ทางานวิจัยและนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการ
2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

2556


ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559




ผู้รับผิดชอบ
2560
 คณะ/หลักสูตร

2.2.1 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC











คณะ/หลักสูตร

2.2.2 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
2.2.3 โครงการสนับสนุนและยกย่องนักวิจัยที่มี
ผลงานดีเด่น
2.2.4 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
















คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร











คณะ/หลักสูตร
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงานที่ 3 แผนงานให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

โครงการ
3.1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและตามความต้องการของชุมชน

2556


ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559




ผู้รับผิดชอบ
2560
 คณะ/หลักสูตร

3.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
บริการวิชาการภายในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชร ศิษย์เก่า และหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
3.2.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสืบสานแนว
พระราชดาริ











คณะ/หลักสูตร











คณะ/หลักสูตร

3.2.2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ











คณะ/หลักสูตร
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงานที่ 4 แผนงานทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์

โครงการ

4.1 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุ
บารุง สืบสาน ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
4.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

4.1.1 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง สืบ
สานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

2556




4.2.1 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
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ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559










ผู้รับผิดชอบ
2560
 คณะ/หลักสูตร



คณะ/หลักสูตร

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงานที่ 5 การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ

5.1 ส่งเสริมและพัฒนา
5.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีม
บุคลากรให้เป็นผู้มีศักยภาพ
มีภาวะผู้นา รักองค์กร และ
มีความก้าวหน้าในสายงาน
5.1.2 โครงการจัดทาแผนพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้า
ในสายงานของบุคลากร
5.1.3 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้
ของบุคลากร
5.1.4 โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
5.2 พัฒนาสถานที่และภูมิ 5.2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก
ทัศน์รอบคณะ
เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
5.2.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา
5.3 สร้างเสริมธรรมาภิบาล 5.3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการ
ทางการบริหาร
สอนและการวิจัย
5.3.2 โครงการสนับสนุนการบริหารสานักงาน
5.3.3 โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์
5.3.4 โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง
5.3.5 โครงการจัดบริการสาธารณูปโภค
5.3.6 โครงการทบทาวนและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
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2556


ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559




ผู้รับผิดชอบ
2560
 คณะ











คณะ











คณะ











คณะ











คณะ











คณะ











คณะ/หลักสูตร































คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงานที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
6.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สานสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้
ตามคุณลักษณะบัณฑิต
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

6.4 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์
เก่า
6.5 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

โครงการ

2556
6.1.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา 
หลักสูตร
6.2.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย 
สนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559




ผู้รับผิดชอบ
2560
 คณะ/หลักสูตร









คณะ/หลักสูตร

6.3.1 โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์











คณะ/หลักสูตร

6.3.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา
และอาจารย์เข้าร่วมแข่งขันเพื่อรับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ
6.4.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า











คณะ/หลักสูตร











คณะ/หลักสูตร

6.5.1 โครงการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก











คณะ/หลักสูตร
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ออก
ฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษา
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของรายวิชาที่การ
สอดแทรกเนื้อหาและ
กระบวนการด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4. จานวนโครงการอบรมหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5. จานวนโครงการอบรมหรือ
กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

ปีที่ดาเนินการ
ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
2556 2557 2558 2559 2560





90
ร้อยละ
5

ร้อยละ











100

ร้อยละ











1

โครงการ











1

โครงการ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจา
2. ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจา
3. ร้อยละของงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาที่นาไปใช้
ประโยชน์

ค่า
เปูาหมาย
40,000

หน่วยนับ
บาท/คน

ปีที่ดาเนินการ
2556 2557 2558 2559 2560






20

ร้อยละ











20

ร้อยละ











27

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ดาเนินการร่วมกับ
ศิษย์เก่า
2. จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน และ/หรือ
งานวิจัย

ปีที่ดาเนินการ
ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
2556 2557 2558 2559 2560




1
โครงการ 
1

โครงการ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุ บารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1. จานวนรายวิชาที่มีการบูรณา
การศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน
2. จานวนกิจกรรมที่เน้นการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และ
มีส่วนร่วมในการทานุบารุง
เผยแพร่และสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของ
ชาติ

1

ปีที่ดาเนินการ
2556 2557 2558 2559 256
0




รายวิชา 

2

กิจกรรม

ค่า
เป้าหมาย

หน่วย
นับ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการบริหารและจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
ปีที่ดาเนินการ
ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
2556 2557 2558 2559 2560





1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
80
ร้อยละ
การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ





2. ร้อยละของการเบิกจ่าย
70
ร้อยละ
งบประมาณตรงตามแผนงาน
ตัวชี้วัด
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการผศ./
รศ./ศ. ต่ออาจารย์ประจา
2. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ปีที่ดาเนินการ
ค่า
หน่วยนับ
เปูาหมาย
2556 2557 2558 2559 2560





35
ร้อยละ
80

ร้อยละ











≥3.51

คะแนน
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาคผนวก

32

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาคผนวก ก
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการวางแผน จัดทาและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะที่ใช้เป็นแนวทางสาหรับการทบทวนหรือวางแผนกล
ยุทธ์ทุกปีดังแสดงในรูปที่ 1
ปัจจัยภายใน
นโยบายของคณะ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน

ปัจจัยภายนอก
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ทบทวนทุกปี

แผนกลยุทธ์คณะฯ
ต.ค.
การวิเคราะห์ SWOT
ทุกปี
แผนงาน/โครงการ/ตัวบ่งชี้
ต.ค./พ.ย.

การประเมินผล
ก.ย. (ปีถัดไป)

รูปที่ 1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ขั้นที่ 1 ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT) ทุกปี
ขั้นที่ 2 ทาการวิเคราะห์
1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายของคณะ รายงานการประเมินตนเอง ผลการ
ดาเนินงานประจาปี แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
10
ขั้นที่ 3 ทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และเปูาประสงค์ทุกปี
ขั้นที่ 4 จัดทาแผนกลยุทธ์ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ
ขั้นที่ 5 กาหนดแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดแผนงานและโครงการให้เสร็จภายในเดือน
ตุลาคม/พฤศจิกายน
ขั้นที่ 6 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ขั้นที่ 7 เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
การจัดทาแผนกลยุทธ์คณะฯ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2
ขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
ขั้นที่ 1 ฝุายวางแผนรวบรวมข้อมูลเช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์หรือเปูาหมาย
ของมหาวิทยาลัยและคณะและอื่นๆ
ขั้นที่ 2 คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกันจัดทาร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 1 โดย
การจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 3 นาร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 1 ไปผ่านคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
สรุปเป็นร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 2
ขั้นที่ 4 คณะกรรมการประจาคณะอนุมัติแผนกลยุทธ์คณะ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝ่ายวางแผน

รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์

คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 1)

คณะกรรมการบริหารคณะ

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 2)

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รูปที่ 2 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาหรับแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปีพ.ศ. 2556-2560) คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทาขึ้นตาม
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนเดือนตุลาคม 2556 ดังแสดงในรูปที่ 3

การวิเคราะห์ SWOT
กันยายน/ตุลาคม 57

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน
นโยบายของคณะ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2555
รายงานประกันคุณภาพประจาปี 2555
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ตุลาคม 2557

คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์

นโยบายของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่
10 (พ.ศ.2551-2554)

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 1)
ตุลาคม 57

คณะกรรมการบริหารคณะ

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 2)
ตุลาคม 2557

คณะกรรมการบริหารคณะ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตุลาคม 2557

รูปที่ 3 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ปีพ.ศ.2556-2560)
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่หน่วยงาน
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่จัดทาขึ้น จะถูกถ่ายทอดไปยังหน่วยงานภายในคณะ
ได้แก่หลักสูตรต่างๆ และบุคลากรภายในคณะ โดยมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 4
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตุลาคม 2557

คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์

จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ไปยังหน่วยงานภายในคณะ

หลักสูตรเทคโนโลยี
การผลิตพืช

หลักสูตรเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

รูปที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะสู่ระดับหน่วยงาน
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สานักงาน
คณบดี

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาคผนวก ข
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2553
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4

การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม
พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมภิบาล
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (%)
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การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ
12
2
4
3
2
7
25
5
83.3 %
16.7 %

รวมตัวชี้วัด
14
7
2
7
30
100 %

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
คุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และ
2
3
4
5
6

การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (%)
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การบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์
บรรลุ
ไม่บรรลุ
3
1
2
2
2
3
13
100

100

รวมกลยุทธ์
3
1
2
2
2
3
13
100

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม
เป้าหมาย
2557

ผลการ
ดาเนินงาน
2557

ร้อยละ 5

ร้อยละ 31.58



2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
สอดแทรกเนื้อหาและกระบวนการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



3. จานวนโครงการอบรมหรือ
กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

1 โครงการ

5 โครงการ



1 โครงการ



เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

1.พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เป็นบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
ทีมีความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ อัตลักษณ์
และคุณธรรม

1. ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รบั
การศึกษาที่มี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่น และ
ได้รบั การปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของ
สาขาวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

2. จัดหาทรัพยากร
ทางการศึกษา

4. จานวนโครงการอบรมหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

1 โครงการ
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การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ปัญหาและอุปสรรค

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป้าหมาย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

2557

ผลการ
ดาเนินงาน
2557

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
5. ร้อยละของนักศึกษาที่ออก
ฝึกงานรูปแบบสหกิจศึกษา
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ไม่บรรลุ

ปัญหาและอุปสรรค

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
1. คณะมี
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ปัญหาและอุปสรรค

2557

2557

บรรลุ

40,000
บาท/คน

66,093.75
บาท/คน



2. ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจา

ร้อยละ 20

ร้อยละ 31.25



2. ส่งเสริม
3. ร้อยละของงานวิจัยอาจารย์ที่
สนับสนุนการ
นาไปใช้ประโยชน์
ทางานวิจัยแบบสห
สาขาวิชาร่วมกับ
ชุมชน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25



1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการ
ทางานวิจัยและ
นาเสนอผลงานวิจัย
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

1. จานวนเงินวิจัยสนับสนุนงานวิจัย
จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจา
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ไม่บรรลุ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

2557

2557

บรรลุ

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

การบรรลุเป้าหมาย

1. เพื่อให้คณะมี
บทบาทในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิน่ โดยเป็น
แหล่งเรียนรู้และ
ให้บริการวิชาการ

1. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ
การเรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่
นักศึกษาและ
บุคลากรภายใน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย

1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา

1 โครงการ

5 โครงการ



2. ท้องถิ่นสามารถ
นาองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร
ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

2. สร้างเครือข่าย
แสวงหาพันธมิตร
ในการพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการ

2. จานวนโครงการบริการวิชาการที่
ดาเนินการร่วมกับศิษย์เก่า

1 โครงการ

1 โครงการ
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ไม่บรรลุ

ปัญหาและอุปสรรค

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุ บารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนัก
สานึก และภาคภูมิใจ
ในศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ปัญหาและอุปสรรค

2557

2557

บรรลุ

1. บูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
ชาติกับการเรียน
การสอนและสร้าง
เครือข่ายกับ
ท้องถิ่นด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

1. จานวนรายวิชาที่มีการบุรณา
การศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
หรือของชาติเข้ากับการจัดการเรียน
การสอน

1 รายวิชา

1 รายวิชา



2. อนุรักษ์
ส่งเสริม สนับสนุน
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทานุบารุง
สืบสาน ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
พัฒนานักศึกษา
และบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
สานึกและ
ภาคภูมิใจในศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
ชาติ

2. จานวนกิจกรรมที่เน้นการอนุรักษ์ 2 กิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมใน
การทานุ บารุง เผยแพร่ และสืบ
สานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
หรือของชาติ

5 กิจกรรม
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้คณะเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และมีการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ปัญหาและอุปสรรค

2557

2557

บรรลุ

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้มีศักยภาพ มี
ภาวะผู้นาองค์กร
และมี
ความก้าวหน้าใน
สายงาน

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้นบั การ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 93.1



2. สร้างเสริมธรร
มาภิบาลทางการ
บริหารและการ
พัฒนาคณะเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

2. ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตรงตามแผน

ร้อยละ 70

ร้อยละ 99.71
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้คณะมี
คุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ปัญหาและอุปสรรค

2557

2557

บรรลุ


1. สนับสนุนให้
อาจารย์ดารง
ตาแหน่งทาง
วิชาการและมีการ
เพิ่มวุฒิตามเวลาที่
เหมาะสม

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการผศ./รศ./ศ. ต่อ
อาจารย์ประจา

ร้อยละ 35

ร้อยละ 56.25

2. พัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ตาม
คุณลักษณะบัณฑิต
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักศึกษา

2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพภายใน
1 ปี

ร้อยละ 80

ร้อยละ 76.92

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

3.51
คะแนน

4.57 คะแนน



3. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ

4. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3.51
คะแนน

4.97 คะแนน
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บัณฑิตบางคนศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาคผนวก ค
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ 2558
จุดแข็ง
(Strength)
1. มีห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานการเรียน
การ สอน งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ
2. หลักสูตรมีการกาหนดให้ทาปัญหาพิเศษ
และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
3. บัณฑิตมีความขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน
4. มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก
มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านการ
วิจัยเป็นอย่างดี
6. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน
7. มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
8. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับ
ตาแหน่งที่ปฏิบัติงาน
10. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักศึกษาทางานวิจัยในรูปของวิชาปัญหา
พิเศษ

จุดอ่อน
(Weakness)
1. จานวนนักศึกษาน้อยและมีพื้น
ฐานความรู้
ค่อนข้างน้อย
2. นักศึกษาจบไม่ตรงตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
3. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้
เนื่องจากขาดบุคลากร
4. ไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทน
อัตราที่เกษียณไป
5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางอย่างล้าสมัย
6. ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการทางานวิจัย
7. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
จากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
8. ขาดความร่วมมือและการประสานงาน
จากหน่วยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยในการดาเนินงาน
9. ได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยไม่
เพียงพอ
10. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
11. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
คณะ
12. การกาหนดภาระงานของมหาวิทยาลัย
ยังไม่ชัดเจน
13. ความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างศิษย์
เก่ากับคณะมีน้อยและขาดความ
ต่อเนื่อง
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ 2558
โอกาส
(Opportunities)
1. คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนา
2. สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. มีศิษย์เก่าเป็นจานวนมาก
4. มีการนาศิษย์เก่ามาร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ในรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร
5. มีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และหน่วยงานราชการ
6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ
ให้กับชุมชน
7. นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร

ภัยคุกคาม
(Threats)
1. สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
2. นโยบาย กฎ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
เปลี่ยนแปลง
3. ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
4. เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ
5. การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่
ประสบความสาเร็จ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2556-2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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