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คำนำ
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในระยะยาว 5 ปี โดยยึดกรอบนโยบาย
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2556-2560) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งแผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นผลมาจากโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559 ของ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มีการทบทวนแผลกลยุทธ์ (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559 กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วั ด
ความสาเร็จ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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สำรบัญ
หน้ำ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
พันธกิจ
นโยบาย
วัตถุประสงค์
เป้าประสงค์
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
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ก. กระบวนการวางแผน จัดทา และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ข. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา การใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิ จัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

ปรัชญำ (Philosophy)
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิน่

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นสถาบันทีน่ ้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปญ
ั ญาไทยและ
ภูมิปัญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทานุบารุง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบำย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีให้มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ลักษณะตามปรัชญาของคณะและเป็นทีพ่ ึง
ประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
ประเทศ และการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิน่
ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะ
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เป้ำประสงค์
1.
2.
3.

(Goals)
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม
ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิน่
ท้องถิ่นสามารถนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
4. ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (Strategic Issues)
1. การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคุณธรรม
2. การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
3. การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละให้บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
4. การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
6. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ควำมเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
กับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
2. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

3. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
การทานุ บารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและชาติ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ประเด็นยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละให้บริการวิชาการ
ชุมชนท้องถิน่
การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาล
การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ
ความรู้ และคุณธรรม
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ
ปรัชญำ/ปณิธำน พันธกิจ นโยบำยและพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 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)

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่
ใจภูมิปัญญาสากล

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยัง่ ยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นาทางด้าน
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับ
แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในนวัตกรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
เรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นโยบาย

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547
ประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศึกษาและแสวงหาแนวทางเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางทีม่ ีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยุ่อย่างน้อย 12,000
คน
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ
พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนื้องถิ่น และแสวงหา
ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาการบริการจัดการภายในมหาวิทยาลัย
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปญ
ั ญาสากล
การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
แก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาประเทศ และการวิจัยประยุกต์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการ
นักศึกษา

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556)
วิสัยทัศน์
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรูแ้ ละพัฒนา
กาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพือ่ การพัฒนา
ชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) บนพืน้ ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียน
และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
(พ.ศ.2556-2560)
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพือ่ พัฒนา
ท้องถิ่นในอุษาคเนย์

แผนกลยุทธ์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี
(พ.ศ.2556-2560)
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาสากล

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556)
เป้ำหมำย /เป้ำประสงค์
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 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

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
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

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
(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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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
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. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556)
ประเด็น ทิศทำง และยุทธศำสตร์
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา
การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
การเงินในอุดมศึกษา

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

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
(พ.ศ.2556-2560)

การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษา
แบบองค์รวม
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เครือข่ายอุดมศึกษา

การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

13

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5
ปี
(พ.ศ.2556-2560)

การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายใน
คณะตามหลักธรรมาภิบาล
การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้
และคุณธรรม
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ
และนานาชาติ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ลำดับที่
1

2

3

4

5

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้าน
คุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา

Lead KPI
1.ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
2.ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครการ
หรือกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและเข้าใช้งานในระบบพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษา 1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ให้เป็นที่รบั รู้ของสังคม และมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ผูกพัน คุณลักษณะครบตามเกณ์ระบบทรานสคริป
ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนักรู้คณ
ุ ค่าภูมปิ ัญญา
กิจกรรม
ท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย
2.จานวนผลงานที่มีการเผยแพร่ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา
1.จานวนกิจกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่าย
นักศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับ ภายในประเทศและต่างประเทศตามข้อตกลง
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ระดับหน่วยงาน

พัฒนากระบวนการจัดการเรีบนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่จัดให้นักศึกษา
และเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน มีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
สถานประกอบการ
ชุมชน ท้องถิน่ สถานประกอบการ
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Lag KPI
1.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
2.ร้อยละของการมีงานทาของบัณฑิต
3.ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใน
ประกอบวิชาชีพ
1.ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศ
1.จานวนนักศึกษา บัณฑิตที่ได้รบั รางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ
2.ร้อยละของนักศึกษาที่เห้นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย
1.จานวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ภายในทีร่ ่วมโครงการกิจกรรมกับ
เครือข่ายความร่วมมือ
2.จานวนอาจารยืที่ไปเผยแพร่ นาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
1.จานวนปัญหาขงชุมชนท้องถิน่ สถาน
ประกอบการที่หลักสูตรจัดให้นักศึกษามี

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลำดับที่

6

7

8

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

Lead KPI

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

1.ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์สกอ. เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนา
1.ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาได้ทันเวลาตาม
จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง แผนงานที่กาหนด
2.จานวนโครงการพัฒนาตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีทรัพยการสนับสนุนการ
ทางานตามพันธกิจอย่างเพียงพอ
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบ 1.ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาศุนย์
นิเวศชานเมือให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและประชาคมอาเซียน
ศึกษาระบบนเวศชานเมือง

9

สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.ร้อยละของผลงานวิชาการที่จดั ทาเสร็จตาม
กรอบเวลาที่กาหนด

10

บริหารจัดการงบประมาณประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณตามแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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Lag KPI
ประสบการณ์รว่ มเรียนรู้ แก้ไขปัญหา
ร่วมกับชุมชน
1.คะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยของสกอ. สมศ.
ไม่น้อยกว่าระดับดี
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน คุณภาพการบริการ และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
1.จานวนผลงานเชิงประจักษ์ทไี่ ด้เผยแพร่
สร้างการรับรู้ในด้านการตอบสนองต่อปํญ
หาระบบนิวเศชานเมือง
2.ระดับการรับรู้ของประชาชน สังคมต่อ
ผลงานด้านการตอบสนองปัญหานิเวศชาน
เมือง
1.ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
2.จานวนเงินทุนวิจัยต่อาจารย์ตามเกณฑ์
สกอ.
1.อัตราการขอโอนงบประมาณข้ามงบลด
น้อยลง

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลำดับที่

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

11

พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่
เชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มาติดต่อ
พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การให้มีผลงาน
เชิงรุก

12

Lead KPI

1.ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานการทางานและการให้บริการ
1.ร้อยละของความสาเร็จของโครงการกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
องค์การตามแผนประชาสัมพันธ์ที่กาหนด
2.ระดับการรับรู้ของคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาต่อข้อมุลข่าวสารที่เผยแพร่
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Lag KPI
2.ร้อยละของงบประมาณแผ่นดินในส่วน
ของงบลงทุนและงบปพัฒนางานที่เพิ่มขึ้น
แต่ละปี
3.ร้อยละของรายได้การจัดการศึกษา
การวิจัย การบริการวิชาการและเงิน
บริจาคที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
1.จานวนกระบวนการทีพ่ ัฒนามาตรฐาน
และดาเนินงานได้ตามมาตรฐาน
1.ระดับการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลของประชา
บน สังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรพัฒนำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1
เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
1.2
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดดเด่นด้านทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ชวี ิตให้แก่นักศึกษา
1.3
จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย
1.4
เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.5
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไขปัญหาและรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
2.1
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
2.2
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการทางานอย่างพอเพียงตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
3.1
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศชานเมือให้เป็นที่รบั รู้ของสังคมและประชาคมอาเซียน
3.2
สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
การบริหารและพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
4.1
บริหารจัดการงบประมาณประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
4.3
พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชือ่ มั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มาติดต่อ
4.4
พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การให้มีผลงานเชิงรุก
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงำน/โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
แผนงำนที่ 1 พัฒนำคุณภำพบัณฑิต
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างการยอมรับ ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม
และทักษะ ความรู้ ความรู้ของบัณฑิต
และนักศึกษา
2. พฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดด
เด่นด้านทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้
เป็นที่รบั รู้ของสังคมและมีความพึง
พอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ
คณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนัก
รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่ และอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย
4. พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย และการบริการวิชาการตาม

โครงการ
1. โครงการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ความรู้
ทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

2559


ปีที่ดำเนินกำร
2560
2561 2562




2563


ผู้รับผิดชอบ
คณะ/หลักสูตร

1. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา











คณะ

1. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเข้าฟ้า
อาสาช่วยสังคม











คณะ/หลักสูตร

1. โครงการเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานตามภารกิจ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลยุทธ์

โครงการ

2559

ข้อตกลงร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ 5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการ ผสมผสานเพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
ปฏิบัติจริง การร่วมแก้ปญ
ั หาและ
เรียนรู้กบั ชุมชน สถานประกอบการ

20



ปีที่ดำเนินกำร
2560
2561 2562







2563



ผู้รับผิดชอบ

คณะ/หลักสุตร

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงำนที่ 2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพ
2. พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
อย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนา จัดหา
ทรัพยากร สนับสนุนการทางานตาม
พันธกิจอย่างพอเพียง

โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศ
2. โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ

21

2559



ปีที่ดำเนินกำร
2560
2561 2562









ผู้รับผิดชอบ

2563


คณะ/หลักสูตร



คณะ/หลักสูตร

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงำนที่ 3 วิจัย บริกำรวิชำกำร อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์

โครงการ

1. สร้างผลงานเชิงประจักษ์ทีแสดง
ความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์
ชานเมือง ให้เป็นที่รบั รู้ของสังคมและ
ประชาคมอาเซียน
2. สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบ
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้
เป็นที่รบั รู้ของสังคมและมีความพึง
พอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ
คณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนัก
รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่ และอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย

1. โครงการศูนย์ศึกษาและจัดการปัญหาระบบนิเวศน์
ชานเมือง

2559


ปีที่ดำเนินกำร
2560
2561 2562




ผู้รับผิดชอบ

2563


คณะ/หลักสูตร

2. โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษา การบริการ
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ











คณะ/หลักสูตร

3. โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษาและการ
บริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ











คณะ/หลักสูตร
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงำนที่ 4 บริหำรและพัฒนำคณะ
กลยุทธ์

โครงการ

1. บริหารจัดการงบประมาณ
ประจาปีอย่างปีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. เสริมสร้างความตระหนักรู้
ในวัฒนธรรมการทางานเพื่อ
องค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
ให้แก่อาจารย์และบุคลากร
และพัฒนาทีมผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของ
มหาวิทยาลัย
3. พัฒนางานการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การให้มีผลงานเชิงรุก

1. โครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยการ
จัดการงบประมาณที่มุ่งผลสาเร็จ

2559


ปีที่ดำเนินกำร
2560
2561 2562




ผู้รับผิดชอบ

2563


คณะ

1. โครงการปรับปรุงระบบงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ
และธรรมาภิบาล











คณะ

1. โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษาและการบริการด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ











คณะ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงำน/โครงกำร/ตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ 2559
แผนงำนที่ 1 พัฒนำคุณภำพบัณฑิต
โครงกำร
วัตถุประสงค์
1. โครงการเสริมสร้าง เสริมสร้างการยอมรับ
พัฒนาคุณธรรม
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ บัณฑิตในด้านคุณธรรมและ
ให้แก่นักศึกษา
ทักษะ ความรู้ ความรู้ของ
บัณฑิตและนักศึกษา

ตัวชี้วัดผลงำน
1. ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมครบ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

เป้ำหมำย
80

2. โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา
3. โครงการพัฒนา
เอกลักษณ์นักศึกษา
และลูกเจ้าฟ้าอาสา
ช่วยสังคม

พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ติดต่อสื่อสาร

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

80

10,000

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม
เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ

คณะ
หลักสูตร

จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
นักศึกษาให้เป็นที่รบั รู้ของ
สังคมและมีความพึงพอใจ
ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ
คณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย ตระหนักรู้
คุณค่าภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์ระบบทรานสคริป
กิจกรรม

80

13,000

จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้
นักศึกษาทากิจกรรมตาม
เกณฑ์

คณะ
หลักสูตร

24

งบประมำณ
247,500

80

กิจกรรม
จัดกิจกรรมเสริมให้
นักศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง
คุณธรรม ทักษะวิชาชีพ
และเพิ่มพูนความรู้

ผู้รับผิดชอบ
คณะ
หลักสูตร

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงกำร

4. โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
งานตามภารกิจ

5. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพื่อ
สร้างทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
และอนุรักษ์ ทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
พัฒนา เพิ่มกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนานักศึกษา การ
วิจัย และการบริการ
วิชาการตามข้อตกลง
ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเน้นการ
ปฏิบัติจริง การร่วม
แก้ปัญหาและเรียนรู้กับ
ชุมชน สถานประกอบการ

ตัวชี้วัดผลงำน

เป้ำหมำย

งบประมำณ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรมที่ทาร่วมกับ
เครือข่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศตามข้อตกลงระดับ
หน่วยงาน
2. จานวนนักศึกษา อาจารย์
บุคลากรภายในที่รว่ มโครงการ
กิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือ
1. ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตร
ที่จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์
ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน ท้องถิน่ สถานประกอบการ

1 กิจกรรม

20,000

จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือภายในประเทศเช่น
กิจกรรมวิชาการ การ
ประชุมวิชาการ

คณะ

35,000

จัดกิจกรรมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และกิจกรรมเรียนรู้เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน

หลักสุตร
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10 คน

80

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงำนที่ 2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดผลงำน
1. โครงการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ
คุณภาพการศึกษาเพื่อ การศึกษาตามระบบประกัน ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์สกอ.
ความเป็นเลิศ
คุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยของ
สกอ. สมศ. ไม่น้อยกว่าระดับดี
2. โครงการจัดหาและ พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสี 1. ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาได้
พัฒนาทรัพยากร
เขียวอย่างยั่งยืนที่มีการ
ทันเวลาตามแผนงานที่กาหนด
สนับสนุนการศึกษา
พัฒนา จัดหาทรัพยากร
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
การวิจัย บริการ
สนับสนุนการทางานตาม
นักศึกษาและอาจารย์ต่อ
วิชาการ
พันธกิจอย่างพอเพียง
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน คุณภาพการบริการ และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
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เป้ำหมำย
100

งบประมำณ
40,000

กิจกรรม
พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และดาเนินการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
คณะ
หลักสูตร

2,652,700

จัดหาวัสดุการเรียนการ
สอน ครุภณ
ั ฑ์ รองรับความ
ต้องการของนักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร

คณะ

ระดับดี

80
80

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงำนที่ 3 วิจัย บริกำรวิชำกำร อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
โครงกำร
วัตถุประสงค์
1. โครงการศูนย์ศึกษา สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที
และจัดการปัญหา
แสดงความเป็นเลิศเฉพาะ
ระบบนิเวศน์ชานเมือง ด้านระบบนิเวศน์ชานเมือง
ให้เป็นที่รบั รู้ของสังคมและ
ประชาคมอาเซียน
2. โครงการปรับ
สนับสนุนทุน พัฒนากลไก
รูปแบบการรับ
ระบบสนับสนุนให้อาจารย์
นักศึกษา การบริการ ผลิตผลงานวิชาการได้ตาม
ด้านการวิจัยและการ เกณฑ์มาตรฐาน
บริการวิชาการ
3. โครงการทานุบารุง จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เผยแพร่ สืบสาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาให้เป็นที่รบั รู้ของ
ท้องถิ่นและของชาติ
สังคมและมีความพึงพอใจ
ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ
คณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย ตระหนักรู้
คุณค่าภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์ ทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัดผลงำน
1. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้เผยแพร่สร้างการรับรู้ในด้าน
การตอบสนองต่อปํญหาระบบ
นิวเศชานเมือง

เป้ำหมำย
4 เรื่อง

งบประมำณ
60,000

กิจกรรม
สร้างผลงานบริการวิชาการ
และเผยแพร่ผลงาน

ผู้รับผิดชอบ
คณะ
หลักสูตร

1. จานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์
ตามเกณฑ์สกอ.

45,000
บาท/คน

5,300

สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิจัยและขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย

คณะ

1. จานวนผลงานที่มีการเผยแพร่
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย

5

71,900

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
สืบสาน สร้างจิตสานึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

คณะ
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75

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนงำนที่ 4 บริหำรและพัฒนำคณะ
โครงกำร
1. โครงการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยการ
จัดการงบประมาณที่
มุ่งผลสาเร็จ
2. โครงการปรับปรุง
ระบบงานและการ
บริการสู่ความเป็นเลิศ
และธรรมาภิบาล

3. โครงการปรับ
รูปแบบการรับ
นักศึกษาและการ
บริการด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์
บริหารจัดการงบประมาณ
ประจาปีอย่างปี
ประสิทธิภาพ ตอบสนอง
นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
เสริมสร้างความตระหนักรู้
ในวัฒนธรรมการทางาน
เพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์
ร่วมให้แก่อาจารย์และ
บุคลากร และพัฒนาทีม
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
รองรับอนาคตของ
มหาวิทยาลัย
พัฒนางานการ
ประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์การให้มีผลงาน
เชิงรุก

ตัวชี้วัดผลงำน
1. ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณตามแผนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เป้ำหมำย
80

1. จานวนกระบวนงานที่พัฒนา
มาตรฐานและดาเนินงานได้ตาม
มาตรฐาน

1

1. ร้อยละความสาเร็จการรับ
นักศึกษาตามแผนที่กาหนด

80
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งบประมำณ
กิจกรรม
1,034,900 ควบคุม กากับ ติดตาม การ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ

28,000

50,000

ผู้รับผิดชอบ
คณะ

สร้างจิตสานึกด้านการ
บริการและการทางานแบบ
เป็นทีมให้แก่บุคลากร

คณะ

จัดทาแผนและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการ
รับนักศึกษาใหม่ตาม
กลุ่มเป้าหมาย

คณะ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภำคผนวก

29

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภำคผนวก ก
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระบวนกำรวำงแผน จัดทำและถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์
กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะที่ใช้เป็นแนวทางสาหรับการทบทวนหรือวางแผนกลยุทธ์ทุกปีดังแสดงในรูปที่ 1
ปัจจัยภายนอก
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปัจจัยภายใน
นโยบายของคณะ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน

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. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขั้นตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ขั้นที่ 1 ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT) ทุกปี
ขั้นที่ 2 ทาการวิเคราะห์
1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายของคณะ รายงานการประเมินตนเอง ผลการดาเนินงานประจาปี แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10
ขั้นที่ 3 ทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และเป้าประสงค์ทุกปี
ขั้นที่ 4 จัดทาแผนกลยุทธ์ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ
ขั้นที่ 5 กาหนดแผนงาน โครงการ และตัวชี้วดั แผนงานและโครงการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน
ขั้นที่ 6 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ขั้นที่ 7 เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
การจัดทาแผนกลยุทธ์คณะฯ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2
ขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ฝ่ายวางแผนรวบรวมข้อมูลเช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและคณะและอืน่ ๆ
คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกันจัดทาร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 1 โดยการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ
นาร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 1 ไปผ่านคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา สรุปเป็นร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 2
คณะกรรมการประจาคณะอนุมตั ิแผนกลยุทธ์คณะ
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝ่ายวางแผน

รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์

คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 1)

คณะกรรมการบริหารคณะ

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 2)

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รูปที่ 2 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสูห่ น่วยงำน
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่จัดทาขึน้ จะถูกถ่ายทอดไปยังหน่วยงานภายในคณะได้แก่หลักสูตรต่างๆ และบุคลากรภายในคณะ โดยมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 3
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตุลาคม 2558

คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์

จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ไปยังหน่วยงานภายในคณะ

หลักสูตรเทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

รูปที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะสู่ระดับหน่วยงาน
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สานักงาน
คณบดี

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมำณ 2559
จุดแข็ง
(Strength)
1. มีห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานการเรียนการ สอน งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ
2. หลักสูตรมีการกาหนดให้ทาปัญหาพิเศษและฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
3. บัณฑิตมีความขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน
4. มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดความรูป้ ระสบการณ์
5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเป็นอย่างดี
6. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
7. มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรม
8. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับตาแหน่งทีป่ ฏิบัติงาน
10. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาทางานวิจัยในรูปของวิชาปัญหา
พิเศษ

จุดอ่อน
(Weakness)
1. จานวนนักศึกษาน้อยและมีพนื้ ฐานความรู้
ค่อนข้างน้อย
2. นักศึกษาจบไม่ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร
3. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้เนื่องจากขาดบุคลากร
4. ไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่เกษียณไป
5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางอย่างล้าสมัย
6. ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการทางานวิจัย
7. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
8. ขาดความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยในการดาเนินงาน
9. ได้รบั สวัสดิการจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
10. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
11. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของคณะ
12. การกาหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยยังไม่ชดั เจน
13. ความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับคณะมีน้อยและขาดความ
ต่อเนื่อง
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมำณ 2559
โอกาส
(Opportunities)
1. คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
2. สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. มีศิษย์เก่าเป็นจานวนมาก
4. มีการนาศิษย์เก่ามาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร
5. มีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และหน่วยงานราชการ
6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับชุมชน
7. นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร

1.
2.
3.
4.
5.
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ภัยคุกคาม
(Threats)
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
นโยบาย กฎ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลง
ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ
การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบความสาเร็จ

