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ค ำน ำ 
 
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563) จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในระยะยาว 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) ซ่ึงแผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นผลมาจากโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 ของ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มีการทบทวนแผลกลยุทธ์ (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559 ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอนิแปลง) 

                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนกลยุทธ ์5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   ท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน   ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  
เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิ จัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 
 

ปรัชญำ (Philosophy) 
 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นผู้น าทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิน่อย่างย่ังยืนโดยการบรูณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 

 
อัตลักษณ์ (Identity) 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิน่ 
 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เป็นสถาบันทีน่้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ (Mission)  
1. การผลิตบณัฑิตโดยมุ่งพัฒนาคณุภาพของบณัฑิตให้เปน็ผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 
2. การวิจัยมุ่งเนน้การหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพือ่พัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปญัญาไทยและ

ภูมิปัญญาสากล 
3. การบรกิารวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยกีารเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอนั

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การท านบุ ารุง ศาสนาศลิปะและวัฒนธรรม 

 
 
นโยบำย 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีให้มีคณุภาพและมีคุณลักษณะตามปรชัญาของคณะและเป็นทีพ่ึง
ประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษา 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคณุภาพการศึกษา 
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยข้ันพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พฒันา

ประเทศ และการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
4. พัฒนาการบริการวชิาการแก่ชุมชนในท้องถิน่ 
5. ส่งเสริมและสนับสนนุท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคณุภาพการศึกษากบังานกจิการนกัศึกษา 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะ 
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เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม   
2. ผลการศึกษาและการวจิัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่สามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิน่ 
3. ท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
4. ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
5. การพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (Strategic Issues) 

1. การผลิตบณัฑิตทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ และคณุธรรม 
2. การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดบัชาติและนานาชาต ิ
3. การพัฒนาคณะเปน็แหล่งเรียนรูแ้ละให้บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
4. การท านบุ ารุง ศาสนา  ศลิปะ และวฒันธรรม 
5. การพัฒนาการบริหารและการจดัการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
6. การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ควำมเชื่อมโยงของประเดน็ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
กับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา   
2. การพัฒนาการจัดการและพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถาน

ประกอบการ 
การพัฒนาคณะเปน็แหล่งเรียนรูแ้ละให้บริการวิชาการ
ชุมชนท้องถิน่ 

การบริหารและการพัฒนาสถาบนั การพัฒนาการบริหารและการจดัการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภบิาล 

การท านุ บ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและชาต ิ

การท านบุ ารุง ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 

3. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาคณุภาพบณัฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม การพัฒนาเศรษฐกจิ และพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

การผลิตบณัฑิตทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ 
ความรู้ และคณุธรรม 

การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเปน็ที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดบัชาติและนานาชาติ 

การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธค์ณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ 
ปรัชญำ/ปณิธำน พันธกิจ นโยบำยและพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 

 
 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 

ปรัชญา/ปณิธาน (ตามมาตรา 7
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547) 

วิชาการเด่น เนน้คุณธรรม น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่
ใจภูมิปัญญาสากล 

พันธกิจ (ตามมาตรา 7
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547) 

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่เสริมสร้างพลงัปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟพูลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยัง่ยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 

 

พันธกิจ (ตามมาตรา 8 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547) 

แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 
การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรูเ้ท่าทนัการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับ
แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณคา่ ความส านึก และความภูมิใจในนวัตกรรมของ
ท้องถ่ินและของชาติ 

 

เรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ิน
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อประโยชนข์องส่วนรวม 

 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 



แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
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 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 
ประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

ศึกษาและแสวงหาแนวทางเทคโนโลยพีื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 
การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการใหค้วามรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
แก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต 

ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

นโยบาย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางทีมี่จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยุ่อย่างน้อย 12,000 
คน 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ 
พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนื้องถ่ิน และแสวงหา
ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยข้ันพื้นฐาน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาประเทศ และการวิจัยประยุกต์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถ่ิน 
พัฒนาการบริการจัดการภายในมหาวทิยาลัย พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ส่งเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการ

นักศึกษา 

 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
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ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ  
แผนกลยุทธม์หำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2556) 

วิสัยทัศน์ 
 

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่ 2  

(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ฉบับที่ 11  

(พ.ศ.2555-2559) 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
(พ.ศ.2556-2560) 

แผนกลยุทธ์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี  

(พ.ศ.2556-2560) 
 อุดมศึกษาเปน็แหล่งองค์ความรูแ้ละพัฒนา

ก าลังคนระดบัสูงท่ีมีคุณภาพเพือ่การพฒันา
ชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชวีิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-
2559) บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียน
และมุ่งสู่คุณภาพอดุมศึกษาระดบันานาชาติ 

เป็นสถาบันอดุมศึกษาชั้นน าเพือ่พัฒนา
ท้องถิ่นในอุษาคเนย ์

เป็นผู้น าทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยนื โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาสากล 

 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2559-2563) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
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ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ  
แผนกลยุทธม์หำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2556) 

 
เป้ำหมำย /เป้ำประสงค์ 

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่ 2  

(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ฉบับที่ 10  

(พ.ศ.2555-2559) 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
(พ.ศ.2556-2560) 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
5 ปี  

(พ.ศ.2556-2560) 
ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีคณุภาพสามารถปรบัตัวส าหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศกัยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภวิัฒน์ สนับสนนุการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ
เชิงระบบ 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของสังคม มีความสามารถคิด
วิเคราะห ์
มีความคิดสร้างสรรค ์มีทักษะการสื่อสารและ
การท างานรว่มกับผู้อื่น มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ 
เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุก 
และกลยุทธก์ารเงนิ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้
มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน และ การวิจัย 
เพื่อให้ไดบ้ัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท าให้สังคมมี
การพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้
มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ 
เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ 

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าทางดา้น
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความรูแ้ละ
คุณธรรม 

ให้บริการวิชาการได้ตามความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการ
แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดบัชาติและนานาชาค ิ

ท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตรไปใชพ้ัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เปน็ที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

ผลการศึกษาและวิจัยท่ีเปน็องคค์วามรู้
ใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลในการ
บริหาร ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

การพัฒนาคณุภาพการบริหารการจัดการ
ภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
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ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธค์ณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กับ  
แผนกลยุทธม์หำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560) และ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2556) 

ประเด็น ทิศทำง และยุทธศำสตร์ 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 

ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  

(พ.ศ.2556-2560) 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 
ปี  

(พ.ศ.2556-2560) 
รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา 

   

การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน    
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายใน

คณะตามหลักธรรมาภิบาล 
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษา
แบบองค์รวม 

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ 
และคุณธรรม 

 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ใหเ้ป็นมืออาชีพ และพฒันา

ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย ์
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาต ิ

การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ
และนานาชาติ 

การเงินในอุดมศึกษา ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

  

เครือข่ายอุดมศึกษา 
 

   

 
การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   

โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้    
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วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

 
ล ำดับที ่ วัตถุประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ Lead KPI Lag KPI 

1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตในด้าน
คุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบณัฑิตและนักศึกษา 

1.ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
2.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครการ
หรือกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2.ร้อยละของการมีงานท าของบณัฑิต 
3.ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านใน
ประกอบวชิาชพี 

2 พัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและเข้าใช้งานในระบบพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศ 

3 จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นที่รบัรู้ของสังคม และมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ผูกพัน
ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนักรู้คณุค่าภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและอนุรักษ์ ท านบุ ารุงศลิปะวัฒนธรรมไทย 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะครบตามเกณ์ระบบทรานสครปิ
กิจกรรม 
2.จ านวนผลงานที่มีการเผยแพรท่ านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

1.จ านวนนักศึกษา บณัฑิตที่ได้รบัรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติระดบัชาต ิ
2.ร้อยละของนกัศึกษาที่เห้นความส าคัญ
ของศิลปวฒันธรรมไทย 

4 พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพฒันาการเรียนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา การวจิัยและการบริการวิชาการตามข้อตกลงรว่มกับ
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 

1.จ านวนกจิกรรมที่ท ารว่มกับเครือข่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศตามข้อตกลง
ระดบัหนว่ยงาน 

1.จ านวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ภายในทีร่่วมโครงการกิจกรรมกบั
เครือข่ายความร่วมมือ 
2.จ านวนอาจารยืท่ีไปเผยแพร่ น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในเวทีระดบันานาชาต ิ

5 พัฒนากระบวนการจัดการเรบีนรู้ผ่านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และเนน้การปฏบิัติจริง การรว่มแก้ปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน 
สถานประกอบการ 

1.ร้อยละของรายวชิาในหลักสูตรที่จัดใหน้ักศึกษา
มีประสบการณร์่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหารว่มกับ
ชุมชน ท้องถิน่ สถานประกอบการ 

1.จ านวนปัญหาขงชุมชนท้องถิน่ สถาน
ประกอบการที่หลักสูตรจัดใหน้ักศึกษามี
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ล ำดับที ่ วัตถุประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ Lead KPI Lag KPI 
ประสบการณ์รว่มเรียนรู้ แก้ไขปญัหา
ร่วมกับชุมชน 

6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพ 1.ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคณุภาพ
ตามเกณฑ์สกอ. เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

1.คะแนนผลการประเมินคุณภาพระดบั
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยของสกอ. สมศ. 
ไม่น้อยกว่าระดับด ี

7 
 
 

พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างย่ังยืนที่มีการพัฒนา 
จัดหาทรัพยากรสนบัสนนุการท างานตามพนัธกจิอย่างพอเพียง 

1.ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาได้ทันเวลาตาม
แผนงานที่ก าหนด 
2.จ านวนโครงการพฒันาตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีทรัพยการสนับสนุนการ
ท างานตามพนัธกิจอย่างเพียงพอ 

1.ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อทรพัยากรสนับสนนุการเรียน
การสอน คุณภาพการบริการ และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

8 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบ
นิเวศชานเมือให้เปน็ที่รับรู้ของสังคมและประชาคมอาเซียน 

1.ระดบัความส าเร็จในการจดัต้ังและพัฒนาศนุย์
ศึกษาระบบนเวศชานเมือง 

1.จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ทีไ่ดเ้ผยแพร่
สร้างการรบัรู้ในด้านการตอบสนองต่อปํญ
หาระบบนวิเศชานเมือง 
2.ระดับการรบัรู้ของประชาชน สังคมต่อ
ผลงานด้านการตอบสนองปัญหานิเวศชาน
เมือง 

9 สนับสนนุทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนใหอ้าจารย์ผลิตผล
งานวชิาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.ร้อยละของผลงานวิชาการที่จดัท าเสร็จตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด 

1.ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย ์
2.จ านวนเงินทนุวิจัยต่อาจารย์ตามเกณฑ์
สกอ. 

10 บริหารจัดการงบประมาณประจ าปีอย่างมีประสิทธภิาพ
ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณตามแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.อัตราการขอโอนงบประมาณข้ามงบลด
น้อยลง 
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ล ำดับที ่ วัตถุประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ Lead KPI Lag KPI 
2.ร้อยละของงบประมาณแผ่นดนิในส่วน
ของงบลงทุนและงบปพฒันางานท่ีเพิ่มข้ึน
แต่ละป ี
3.ร้อยละของรายได้การจดัการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการและเงิน
บริจาคที่เพิ่มข้ึนในแต่ละป ี

11 พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคณุภาพงานบริการทั้งหมดให้เปน็ที่
เชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรบัของผู้มาติดต่อ 

1.ระดบัความส าเร็จในการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานการท างานและการให้บริการ 

1.จ านวนกระบวนการทีพ่ัฒนามาตรฐาน
และด าเนนิงานได้ตามมาตรฐาน 

12 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การให้มีผลงาน
เชิงรุก 

1.ร้อยละของความส าเร็จของโครงการกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ และสื่อสาร
องค์การตามแผนประชาสัมพันธท์ี่ก าหนด 
2.ระดับการรบัรู้ของคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาต่อข้อมุลข่าวสารที่เผยแพร ่

1.ระดบัการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลของประชา
บน สังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรพัฒนำ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ ์  1.1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา 
  1.2  พัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดดเด่นด้านทักษะวิชาชีพและทกัษะการใช้ชวีิตให้แก่นักศึกษา 
  1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เปน็ที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพนั ต่อคณาจารยแ์ละมหาวิทยาลัย 
  1.4  เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน พฒันานักศึกษา การวิจัย และการบริการวชิาการตามข้อตกลงความร่วมมือกบัเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  1.5  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไขปัญหาและรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ ์  2.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพ 
  2.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนาการจดัหาทรัพยากรสนับสนนุการท างานอย่างพอเพียงตามพันธกิจ 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ ์  3.1 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนเิวศชานเมือให้เป็นที่รบัรู้ของสังคมและประชาคมอาเซียน 
  3.2  สนับสนนุทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนใหอ้าจารย์ผลิตผลงานวชิาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  การบริหารและพัฒนาสถาบนั 
กลยุทธ ์  4.1 บริหารจัดการงบประมาณประจ าปีอย่างมีประสิทธภิาพตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  4.2  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างย่ังยืนที่มีการพัฒนา จดัหาทรัพยากรสนบัสนนุการท างานตามพันธกิจอย่างพอเพียง 
  4.3  พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคณุภาพงานบริการทั้งหมดให้เปน็ที่เชือ่มั่นและเป็นที่ยอมรบัของผู้มาติดต่อ 
  4.4 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การให้มีผลงานเชิงรุก 
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แผนงำน/โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  
 
แผนงำนที่ 1 พัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. เสริมสร้างการยอมรับ ความพึง

พอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตในด้านคุณธรรม

และทักษะ ความรู้ ความรู้ของบณัฑิต

และนักศึกษา 

1. โครงการเสริมสร้าง พัฒนาคณุธรรม ความรู้ 
ทักษะวชิาชพีให้แก่นักศึกษา 

     คณะ/หลักสูตร 

2. พ ฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดด
เด่นดา้นทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา 

1. โครงการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา 

     คณะ 

3. จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้
เป็นที่รบัรู้ของสังคมและมีความพึง
พอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพนั ต่อ
คณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนัก
รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่และอนุรักษ์ 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย 

1. โครงการพัฒนาเอกลักษณน์ักศึกษาและลูกเข้าฟ้า
อาสาช่วยสังคม 

     คณะ/หลักสูตร 

4. พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา 
การวิจัย และการบรกิารวิชาการตาม

1. โครงการเครอืข่ายความรว่มมือภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการพฒันางานตามภารกิจ 
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กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ข้อตกลงร่วมมือกับเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ 
5. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่
ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการ
ปฏิบัติจริง การร่วมแก้ปญัหาและ
เรียนรู้กบัชุมชน สถานประกอบการ 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพื่อสร้างทักษะส าหรบัศตวรรษที่ 21 

     คณะ/หลักสุตร 
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21 

แผนงำนที่ 2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตามระบบประกนัคณุภาพ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศ 

     คณะ/หลักสูตร 

2. พัฒนาเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว
อย่างยั่งยืนที่มีการพฒันา จัดหา
ทรัพยากร สนบัสนนุการท างานตาม
พันธกิจอย่างพอเพียง 

2. โครงการจดัหาและพัฒนาทรพัยากรสนบัสนนุ
การศึกษา การวจิัย บริการวิชาการ 

     คณะ/หลักสูตร 
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แผนงำนที่ 3 วิจัย บริกำรวิชำกำร อนุรักษ์ ส่งเสรมิ พัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. สร้างผลงานเชิงประจักษ์ทีแสดง
ความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนเิวศน์
ชานเมือง ให้เปน็ที่รบัรู้ของสังคมและ
ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการศนูย์ศึกษาและจดัการปัญหาระบบนิเวศน์
ชานเมือง 

     คณะ/หลักสูตร 

2. สนับสนุนทนุ พฒันากลไก ระบบ
สนับสนนุให้อาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. โครงการปรับรปูแบบการรับนักศึกษา การบริการ
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 

     คณะ/หลักสูตร 

3. จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้
เป็นที่รบัรู้ของสังคมและมีความพึง
พอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพนั ต่อ
คณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนัก
รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่และอนุรักษ์ 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย 

3. โครงการปรบัรูปแบบการรบันักศึกษาและการ
บริการด้านการวิจัยและบริการวชิาการ 

     คณะ/หลักสูตร 
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แผนงำนที่ 4 บริหำรและพัฒนำคณะ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. บริหารจัดการงบประมาณ
ประจ าปีอยา่งปปีระสิทธภิาพ 
ตอบสนองนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยการ
จัดการงบประมาณที่มุ่งผลส าเร็จ 

     คณะ 

2. เสริมสร้างความตระหนักรู้
ในวฒันธรรมการท างานเพื่อ
องค์กร สร้างวิสัยทัศนร์่วม
ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 
และพัฒนาทีมผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงรองรบัอนาคตของ
มหาวิทยาลัย 

1. โครงการปรบัปรุงระบบงานและการบริการสู่ความเปน็เลิศ
และธรรมาภบิาล 

     คณะ 

3. พัฒนางานการ
ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร
องค์การให้มีผลงานเชิงรุก 

1. โครงการปรบัรูปแบบการรบันักศึกษาและการบริการด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ 

     คณะ 
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แผนงำน/โครงกำร/ตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตรป์ระจ ำปีงบประมำณ 2559 
 
แผนงำนที่ 1 พัฒนำคุณภำพบัณฑิต 
 

โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงำน เป้ำหมำย งบประมำณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้าง 
พัฒนาคุณธรรม 
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา 

เสริมสร้างการยอมรับ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตในด้านคุณธรรมและ

ทักษะ ความรู้ ความรู้ของ

บัณฑิตและนักศึกษา 

 

1. ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมีผลส าเร็จของการ
ด าเนนิงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

80 
 
 

80 

247,500 จัดกิจกรรมเสริมให้
นักศึกษาเพือ่เสริมสร้าง
คุณธรรม ทักษะวิชาชีพ 
และเพิ่มพนูความรู ้

คณะ 
หลักสูตร 

2. โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา 

พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ติดต่อสื่อสาร 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

80 10,000 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม
เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ 

คณะ 
หลักสูตร 

3. โครงการพัฒนา
เอกลักษณ์นักศึกษา
และลูกเจา้ฟ้าอาสา
ช่วยสังคม 

จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
นักศึกษาให้เป็นที่รบัรู้ของ
สังคมและมีความพึงพอใจ 
ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ
คณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย ตระหนกัรู้
คุณค่าภูมิปญัญาท้องถิ่น

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะครบ
ตามเกณฑ์ระบบทรานสครปิ
กิจกรรม 
 

80 
 
 
 
 
 

13,000 จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้
นักศึกษาท ากจิกรรมตาม
เกณฑ ์

คณะ 
หลักสูตร 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงำน เป้ำหมำย งบประมำณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
และอนุรักษ์ ท านบุ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

4. โครงการเครอืข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการพฒันา
งานตามภารกิจ 

พัฒนา เพิ่มกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษา การ
วิจัย และการบริการ
วิชาการตามข้อตกลง
ร่วมมือกับเครือข่ายท้ังใน
และต่างประเทศ 

1. จ านวนกจิกรรมที่ท ารว่มกับ
เครือข่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศตามข้อตกลงระดับ
หน่วยงาน 
2. จ านวนนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรภายในที่รว่มโครงการ
กิจกรรมกับเครือข่ายความรว่มมือ 

1 กิจกรรม 
 
 
 

10 คน 

20,000 จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายท่ีมีข้อตกลงความ
ร่วมมือภายในประเทศเชน่ 
กิจกรรมวชิาการ การ
ประชุมวิชาการ 

คณะ 

5. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพื่อ
สร้างทักษะส าหรบั
ศตวรรษที่ 21 

พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเน้นการ
ปฏิบัติจริง การร่วม
แก้ปัญหาและเรียนรู้กับ
ชุมชน สถานประกอบการ 

1. ร้อยละของรายวชิาในหลักสูตร
ที่จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์
ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกบั
ชุมชน ท้องถิน่ สถานประกอบการ 

80 35,000 จัดกิจกรรมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และกิจกรรมเรียนรู้เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน 

หลักสุตร 
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แผนงำนที่ 2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงำน เป้ำหมำย งบประมำณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพ 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินคณุภาพตามเกณฑ์สกอ. 
เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 
2. คะแนนผลการประเมินคณุภาพ
ระดบัหนว่ยงาน มหาวิทยาลัยของ
สกอ. สมศ. ไม่น้อยกว่าระดับดี 

100 
 
 
 

ระดบัด ี

40,000 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
และด าเนนิการงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

คณะ 
หลักสูตร 

2. โครงการจดัหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนนุการศึกษา 
การวิจัย บริการ
วิชาการ 

พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวอย่างยั่งยืนที่มีการ
พัฒนา จัดหาทรัพยากร 
สนับสนนุการท างานตาม
พันธกิจอย่างพอเพียง 

1. ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาได้
ทันเวลาตามแผนงานที่ก าหนด 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อ
ทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนการ
สอน คุณภาพการบริการ และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

80 
 

80 

2,652,700 จัดหาวัสดุการเรียนการ
สอน ครุภณัฑ์ รองรบัความ
ต้องการของนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร 

คณะ 
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แผนงำนที่ 3 วิจัย บริกำรวิชำกำร อนุรกัษ์ ส่งเสริม พัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงำน เป้ำหมำย งบประมำณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการศนูย์ศึกษา
และจัดการปัญหา
ระบบนิเวศน์ชานเมือง 

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที
แสดงความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านระบบนิเวศน์ชานเมือง 
ให้เป็นที่รบัรู้ของสังคมและ
ประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้เผยแพร่สร้างการรบัรู้ในดา้น
การตอบสนองต่อปํญหาระบบ
นิวเศชานเมือง 

4 เรื่อง 60,000 สร้างผลงานบริการวชิาการ
และเผยแพร่ผลงาน  

คณะ 
หลักสูตร 

2. โครงการปรับ
รูปแบบการรับ
นักศึกษา การบริการ
ด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

สนับสนนุทุน พัฒนากลไก 
ระบบสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานวชิาการได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์
ตามเกณฑ์สกอ. 

45,000 
บาท/คน 

5,300 สนับสนนุให้อาจารย์ผลิตผล
งานวจิัยและขอรับทนุ
สนับสนนุการวิจัย 

คณะ 

3. โครงการท านบุ ารุง 
เผยแพร่ สืบสาน 
ศิลปวฒันธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาต ิ
 

จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
นักศึกษาให้เป็นที่รบัรู้ของ
สังคมและมีความพึงพอใจ 
ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ
คณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย ตระหนกัรู้
คุณค่าภูมิปญัญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์ ท านบุ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

1. จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ร้อยละของนกัศึกษาที่เห็น
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

5 
 

75 

71,900 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ 
สืบสาน สร้างจิตส านึกด้าน
ศิลปวฒันธรรมของชาติ
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 

คณะ 
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แผนงำนที่ 4 บริหำรและพัฒนำคณะ 
 

โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงำน เป้ำหมำย งบประมำณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยการ
จัดการงบประมาณที่
มุ่งผลส าเร็จ 

บริหารจัดการงบประมาณ
ประจ าปีอยา่งปี
ประสิทธภิาพ ตอบสนอง
นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณตามแผนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

80 1,034,900 ควบคุม ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนนิงานดา้นงบประมาณ  

คณะ 

2. โครงการปรับปรุง
ระบบงานและการ
บริการสู่ความเป็นเลิศ
และธรรมาภบิาล 

เสริมสร้างความตระหนักรู้
ในวฒันธรรมการท างาน
เพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์
ร่วมให้แก่อาจารย์และ
บุคลากร และพัฒนาทีม
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
รองรับอนาคตของ
มหาวิทยาลัย 

1. จ านวนกระบวนงานที่พัฒนา
มาตรฐานและด าเนนิงานได้ตาม
มาตรฐาน 

1 28,000 สร้างจิตส านึกดา้นการ
บริการและการท างานแบบ
เป็นทีมให้แก่บุคลากร  

คณะ 

3. โครงการปรบั
รูปแบบการรับ
นักศึกษาและการ
บริการด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ 

พัฒนางานการ
ประชาสัมพันธ์และการ
ส่ือสารองค์การให้มีผลงาน
เชิงรุก 

1. ร้อยละความส าเร็จการรบั
นักศึกษาตามแผนที่ก าหนด 

80 50,000 จัดท าแผนและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการ
รับนักศึกษาใหม่ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะ 
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ภำคผนวก 
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กระบวนกำรวำงแผน จัดท ำและถำ่ยทอดแผนกลยุทธ์ 
 

กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการทบทวนหรือวางแผนกลยุทธ์ทุกปีดังแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการวางแผนกลยุทธข์องคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ปัจจัยภายใน 
นโยบายของคณะ 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/เป้าประสงค ์
ทบทวนทุกป ี

แผนกลยุทธ์คณะฯ 
ต.ค. 

แผนงาน/โครงการ/ตัวบ่งชี้ 
ต.ค./พ.ย. 

การประเมินผล 
ก.ย. (ปีถัดไป) 

การวิเคราะห์ SWOT 
ทุกปี 
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ข้ันตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

ข้ันที่ 1 ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT) ทุกปี 
ข้ันที่ 2 ท าการวิเคราะห ์

1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายของคณะ รายงานการประเมินตนเอง ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบญัญัติสถาบนั กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพฒันาการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
ฉบับที่ 10 

 ข้ันที่ 3 ทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา พนัธกิจ และเปา้ประสงค์ทุกป ี
 ข้ันที่ 4 จัดท าแผนกลยุทธ์ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 

ข้ันที่ 5  ก าหนดแผนงาน โครงการ และตัวชี้วดัแผนงานและโครงการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม/พฤศจกิายน 
 ข้ันที่ 6 ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนงาน โครงการ 
 ข้ันที่ 7 เม่ือครบระยะเวลา 1 ป ีท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะฯ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

ข้ันตอนกระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ ์
 

ข้ันที่ 1 ฝ่ายวางแผนรวบรวมข้อมูลเชน่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้ประสงค์หรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและคณะและอืน่ๆ 
ข้ันที่ 2 คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ร่วมกนัจัดท าร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 1 โดยการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ  
ข้ันที่ 3 น าร่างแผนกลยุทธ์คณะฯฉบับที่ 1 ไปผ่านคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพจิารณา สรปุเป็นรา่งแผนกลยุทธ์คณะฯฉบบัที ่2 

 ข้ันที่ 4 คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติแผนกลยุทธ์คณะ 
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รูปที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  

ฝ่ายวางแผน 

รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 1) 

ร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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กระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสูห่น่วยงำน 
 แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ีจัดท าข้ึน จะถูกถา่ยทอดไปยังหนว่ยงานภายในคณะได้แก่หลักสูตรต่างๆ และบุคลากรภายในคณะ โดยมีข้ันตอนดังแสดงในรปูที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะสู่ระดับหน่วยงาน 
 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ตุลาคม 2558 

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

จัดประชุมช้ีแจงและถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ไปยังหน่วยงานภายในคณะ 

หลักสตูรเทคโนโลย ี
เกษตรศาสตร ์

หลักสตูรวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

ส านักงาน
คณบด ี
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ภำคผนวก ข 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 
จุดแข็ง 

(Strength) 
จุดอ่อน 

(Weakness) 
1. มีห้องปฏิบัติการสนบัสนนุงานการเรียนการ    สอน งานวิจัย และการบริการ

วิชาการ 
2. หลักสูตรมีการก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษและฝึกปฏิบัติการวชิาชีพ 
3. บัณฑิตมีความขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน 
4. มีการเชิญวิทยากรจากหนว่ยงานภายนอกมาถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ 
5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเปน็อยา่งด ี
6. มีโครงการบริการวชิาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชมุชน 
7. มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
8. การบริหารจดัการยดึหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งทีป่ฏบิัติงาน 
10.  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นใหน้ักศึกษาท างานวิจัยในรปูของวิชาปัญหา

พิเศษ 
 

1. จ านวนนักศึกษานอ้ยและมีพืน้ฐานความรู ้
    ค่อนข้างนอ้ย 
2. นักศึกษาจบไม่ตรงตามระยะเวลาของหลกัสูตร 
3. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้เนื่องจากขาดบุคลากร 
4. ไม่มีการตั้งอัตราข้าราชการทดแทนอัตราที่เกษียณไป 
5.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางอย่างล้าสมัย 
6.  ขาดปัจจัยท่ีเอื้อต่อการท างานวจิัย 
7. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
8. ขาดความรว่มมือและการประสานงานจากหน่วยงานสนบัสนนุของ

มหาวิทยาลัยในการด าเนนิงาน 
9. ได้รบัสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
10. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
11. คณะไม่มีส่วนรว่มในการออกระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนนิงาน

ของคณะ 
12. การก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยยังไม่ชดัเจน 
13. ความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากบัคณะมีน้อยและขาดความ

ต่อเนื่อง 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 
โอกาส 

(Opportunities) 
ภัยคุกคาม 
(Threats) 

1.  คู่แข่งทางการศึกษาเปน็แรงกระตุ้นให้เกิดการพฒันา 
2.  สถานที่ต้ังเหมาะสม แวดลอ้มด้วยแหล่ง เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 

  3.  มีศิษย์เก่าเป็นจ านวนมาก 
4.  มีการน าศิษย์เก่ามารว่มเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในรายวิชาที่เปดิสอนใน

หลักสูตร  
5.  มีการท าความรว่มมือกับสถานประกอบการ 
     และหนว่ยงานราชการ 
6.  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ และวชิาชพีให้กับชุมชน 
7.  นโยบายรัฐสนบัสนนุการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

1.  สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีการจดัการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกนั 
2.  นโยบาย กฎ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลง 
3.  ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ  
4.  เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ 
5.  การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชพีเกษตรยังไม่ประสบความส าเรจ็ 

 


