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ค ำน ำ 

 
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในระยะยาว 5 ปี โดยยึดกรอบ

นโยบายและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปััมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปััมภ์ จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2660-2564) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซ่ึงแผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นผลมาจากโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 ของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีได้มีการทบทวนแผลกลยุทธ์ (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559 ก าหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอนิแปลง) 

                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 

(Faculty of Agricultural Technology Strategic Plan:  Year 2017-2011) 

 
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปััมภ์  เป็นสัาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องัิ่น   ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน   ฟื้นฟูพลังการ

เรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องัิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา กา รใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตัุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ั่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 
ปรัชญำ (Philosophy) 

 สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 

อัตลักษณ ์(Identity) 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องัิน่ 
 
เอกลักษณ ์(Uniqueness) 

 เป็นสัาบันทีน่้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องัิน่อย่างย่ังยืน  โดยการบรูณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. การผลิตบณัฑิตโดยมุ่งพัฒนาคณุภาพของบณัฑิตให้เปน็ผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องัิ่น 
2. การวิจัยมุ่งเนน้การหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพือ่พัฒนาท้องัิ่นโดยการบูรณาการภูมิปญัญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

ม 
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3. การบรกิารวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยกีารเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพือ่พัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

4. การท านบุ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
นโยบำย (Policies) 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและเป็นทีพ่ึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคณุภาพการศึกษา 
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมหารวิจัยข้ันพืน้ฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
4. พัฒนาการบริการวชิาการแก่ชุมชนในท้องัิน่ 
5. ส่งเสริมและสนับสนนุท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคณุภาพการศึกษากบังานกจิการนกัศึกษา 

 
เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. สร้างบัณฑิตทางดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรที่มีคุณภาพในระดบัชาตินานาชาติ   
2. สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องัิ่นและประเทศชาติ 
3. พันธกิจสัมพันธ์ดา้นเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องัิน่และแก้ขปัญหาชุมชนท้องัิน่เปน็พืน้ที่เป้าหมาย 
4. สืบสานวฒันธรรมของท้องัิน่ ภมิูปัญญาของชาติ 
5. เป็นองค์กรธรรมาภบิาลและยดึหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (Strategic Issues)  

1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
2. การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องัิ่น 
3. การบรกิารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพฒันาทอ้งัิ่น 
4. การท านบุ ารุง สืบสานศลิปะวัฒนธรรมท้องัิ่นและชาติ 
5. การบริหารการพัฒนาคณะเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล  
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ควำมเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

กับ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
และ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

1. รอยต่อกับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและ
การอาชีวศึกษา 

    

2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน  นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์
ในการเป็นสัาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องั่ินเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสม
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องั่ิน 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
พัฒนาท้องั่ิน 

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องั่ิน 

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการ
พัฒนาท้องั่ิน 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  

3. ธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการ
อุดมศึกษา 

 นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลยั
ขนาดกลาง 

  

นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริการการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริการการพัฒนาคณะ
เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาขีดความสามารัในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 1 เปลี่ยนระบบการน าองค์กร
ให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 

   

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด 

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้ความสามารัมีอัตลักษณ์
เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  
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กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์                                     
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

5. การพัฒนาบุคลากรในสัานศึกษา ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอาจารยใ์ห้เป็นมือ
อาชีพ และพัฒนาผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์ 

   

6. การเงินในอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสัาบันอุดมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

   

7. เครือข่ายอุดมศึกษา     

8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

    

9. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู ้     
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ควำมเชื่อมโยงของโยบำยสภำมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยั และยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นโยบำยข้อ 3 

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารั
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่

ยอมรับ 

นโยบำยข้อ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  

นโยบำยข้อ 2 

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน

การเป็นสัาบันอุดมศึดษา

เพื่อการพัฒนาท้องั่ิน 

นโยบำยข้อ1 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานทั้งระดับชาติและ

นานาชาต ิ

นโยบำยข้อ 5 

พัฒนาการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลับยเพื่อสร้าง

ธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 

การพัฒนาการเรียนการสอน

และคุณภาพบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 

การวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้

เพื่อพัฒนาท้องั่ิน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ท้องั่ิน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 

การท านุบ ารุง สืบสาน 

ศิลปะวัฒนธรรมท้องั่ินและชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5  

การบริหารการพ ฒนา

มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ

สู่สากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 

การพัฒนาการเรียนการ

สอนและคุณภาพบัณฑิต

ทางด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 

การวิจัยเพื่อสะสมองค์

ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ

พัฒนาท้องั่ิน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 

การบริการวิชาการด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ

การพัฒนาท้องั่ิน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 

การท านุบ ารุง สืบสาน 

ศิลปะวัฒนธรรมท้องั่ิน

และชาติ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5  

การบริหารการพัฒนาคณะ

เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

นโยบาย

สภา 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

คณะ 
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พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลย ี

การจัดการเกษตร 

แผนที่ยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิน่อย่ำงยั่งยืน โดยกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำไทยและภูมปิัญญำสำกล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการ

เรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ

สะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อพัฒนาท้องัิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนา

ท้องัิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมท้งอัิ่นและชาติ 

ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู ้คุณธรรม และมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค ์

การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่

สามารัน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและน าไปใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องั่ิน 

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

หน
่วย

งำ
น

ภำ
ยใ
น 

กำ
รพ

ัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร 

ปร
ะส

ิทธิ
ภำ

พ
 

คุณ
ภำ

พ
 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 

 นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแกป้ัญหาชุมชนท้องัิ่น 

ั่ายทอดความรู้ตรงตาม 

ความต้องการของผู้เรียน 

ั่ายทอดความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร ั่ายทอดความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

อ านวยความสะดวก 

ในการรับบริการ 
การพัฒนาความรู ้

ส่งเสริมความร่วมมือกับ

องค์กรภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับ

ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

สร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย การประชาสัมพันธ์ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม

หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู ้

 งานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปญัหาชุมชนท้องัิ่น 

 งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าร ิ

 นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมี
ความสามารัตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารพัฒนา

คณะเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยทุธ์กำรด ำเนินงำน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและคุณภำพบัณฑติ 

กลยุทธ ์  1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ที่ได้มาตรฐานสากล 

1.2 พัฒนาสมรรันะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรันะด้านวิชาชีพ มีจิตสาธารณะเห็นคณุค่าของวิัชีวีิตแบบพอเพียง

และสามารัสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้ 

1.4 พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ใหน้ักศึกษาเรียนรูจ้ากการปฏบิัติผ่านการท างานกับชุมชน 

1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด าเนนิกิจกรรมพัฒนาคณุภาพบัณฑิตท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรวิจัยและสะสมองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

กลยุทธ ์  2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรันะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 

2.2 จัดหา สนับสนนุงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตต ารา การจดัต้ังศูนยืเรียนรู้การพัฒนาระบบนวิเศแบบชานเมือง และการด าเนนิชวีิต

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 สร้างผลงานวิจัยท่ีเปน็องคค์วามรู้ใหม่เพื่อตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องัิน่ เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความม่ังค่ังและยั่งยืนของท้องัิ่น ประเทศชาต ิ

  2.4 แสวงหาพันธมิตร จัดหาทุนสนับสนนุการวิจัยเพือ่เพิ่มรายไดจ้ากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจยั 

  2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

กลยุทธ ์  

 3.1 จัดต้ังพฒันาศนูย์ศึกษานิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรม 

สร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปญัหาชุมชนท้องัิ่นในพื้นที่มหาวทิยาลัยตามแนวทาง University Engagement 
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 3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติจากภายในและภายนอกเพื่อรว่มกันศึกษาแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องัิน่ และเสริมพลังให้ชุมชนท้องัิ่นสามารั

ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนื 

  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงสืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชำติ 

กลยุทธ์        4.1 บริหารจัดการงานท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สบืสานเผยแพรว่ัฒนธรรมไทย 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบรูณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กบการจดักิจกรรมนักศึกษาดา้นศลิปวฒันธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องัิน่ 

          4.3 สร้างเครือข่ายและลแกเปลี่ยนด้านศลิปวัฒนะรรมและภูมิปญัญาทอ้งัิ่นในระดบัทอ้งัิ่น ระดบัชาติ และระดับสากล 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรบริหำรกำรพัฒนำหมำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศสู่สำกล 

กลยุทธ์       5.1 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จดัการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเนน้การปฏบิัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ี

รับผิดชอบต่อสังคม 
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เป้ำประสงค์และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีพ.ศ. 2560-2564 

 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เป้ำประสงค์ที่ 1 พัฒนำกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพและกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับนำนำชำติ 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรบัปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพต่อหลักสูตรที่จดัการเรยีนการสอนในคณะ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์

ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการอนที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ที่กพอ.ก าหนด 

2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑฺตตามกรอบ
คุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 

6. ร้อยละของบณัฑิตระดบัปรญิญาตรีท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของหลกัสุตรที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในการ
ด าเนนิงานพนัธกจิสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหมท่ี่ตอบโจทย์ระดับระดบัประเทศชำติและท้องถิ่น ตลอดจนกำรสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ  

1. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดบัท้องัิ่น

และรดัับประเทศโดยไดร้ับการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5  ผลงาน 

2. จ านวนนวัตกรรมเพือ่สร้างสรรค์และ/หรอืแก้ไขปัญหาชุมชนท้องัิ่น 1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5  ผลงาน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. จ านวนบทความวิจัยท่ีไดร้ับการอ้างอิงในระดบัชาติหรือนานาชาติใน

ปีการศึกษา (ระดับชาติร้อยละ 70 ระดับนานาชาติร้อยละ 30) 

1 บทความ 2 บทความ 3 บทความ 4 บทความ 5 บทความ 

4. จ านวนเงินวจิัยท่ีสนับสนุนต่อปี 60,000 
บาท/คน 

60,000 
บาท/คน 

60,000 
บาท/คน 

60,000 บาท/
คน 

60,000 
บาท/คน 

5. ร้อยละของอาจารย์และนักวจิัยท่ีท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

เป้ำประสงค์ที่ 3 พันธกิจสัมพนัธ์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัตเิพื่อร่วมกันศึกษำและแก้ไขปัญหำของชมุชน 

1. จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ ์ 1 พื้นที ่ 1 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่

2. ระดับความส าเร็จของการสรา้งเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรว่มกัน

ศึกษาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องัิ่นที่เปน็พืน้ที่เป้าหมายรว่มที่บูรณา

การภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดบั 1: มีบันทึกลงนามความรว่มมือ 

ระดบั 2: มีการด าเนินกจิกรรมรว่มกัน 

ระดบั 3: มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับ

ร้อยละ 50 

ระดบั 4: มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับ

ร้อยละ 50-100 

ระดบั 5: ชุมชนหรืองอคก์รเป้าหมานที่ได้รบัการพัฒนาและที่มีความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนที่ปรากฏหลกัฐานอย่างชดัเจน 

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 5 
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ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. ร้อยละของหลักสุตรที่นักศึกษาเข้าร่วมด าเนนิงานพนัธกจิสัมพันธ์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

4. ระดบัความส าเร็จของการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 5 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ สืบสำนวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภมูิปัญญำของชำติมใิห้สูญหำยไปในยุคของสงัคมพหุ 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ท้องัิ่นที่มีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการจดักิจกรรมนักศึกษาต่อโครงการดา้นศิลปวฒันธรรม

และภูมิปญัญาทอ้งัิ่นทั้งหมด 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบรูณาการหลักค าสอนของศาสนาในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20  ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

เป้ำประสงค์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ยกระดับธรรมำภิบำล คุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร กำรมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคม  

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

2. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรันะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

4. การใชจ้่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

5. ผลการประเมินการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ. มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 

6. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 มากกว่า 4.51 
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  กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยตำมประเดน็ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและคณุภำพบัณฑิต 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสุตร 
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) ที่ได้
มาตรฐานสากล 

1.1.1 โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร หรอื
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพือ่ให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

1.2 พัฒนาสมรรันะ
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  

1.2.1 โครงการจดัการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ85 คณะ/
หลักสูตร 

1.2.1.2 จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจากการ
เรียนการสอนที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดบัชาติหรือ
นานาชาติหรอืตามเกณฑ์ 
กพอ.ก าหนด 

2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 

1.3 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

คณะ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ก่อนเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
สมรรันะด้าน
วิชาชีพ มีจิต
สาธารณะเห็นคณุค่า
ของวิัีแบบพอเพียง
และสามารัสื่อสาร
โดยใชภ้าษาสากลได ้

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูด้้าน
ภาษา 

1.3.1.2 จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมการอบรมดา้น
ภาษา 

40 คน 50 คน 60 คน 65 คน 70 คน คณะ 

1.3.1.3 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ด้านภาษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 คณะ 

1.3.1.4 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 คณะ 

1.3.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน 

1.3.2.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษากอ่นเข้าเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

1.3.3 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนนุ พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน 
+3+C+I 

1.3.3.1 ร้อยละของ
โครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนนุ พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมในการ
ท างานสุ่ประชาคม
อาเซียน+3  ท่ีด าเนนิการ
บรรลุส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

1.5 สร้างเครือข่าย
กับหนว่ยงาน ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนา

1.5.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศเพอื่

1.5.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ

2 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 3 เครือข่าย 3 เครือข่าย คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

คุณภาพบณัฑฺตทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

ขับเคลื่อนการพ ฒนางาน
ตามภารกิจ 

ภายในประเทศและมีการ
จัดกิจกรรมร่วมกนั 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและสะสมองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 พัฒนา
นักศึกษา นักวจิัย
ภายในให้มี
สมรรันะในการ
ผลิตและการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล 

2.1.1 โครงการพัฒนา
อาจารย์ นักวจิัย นักศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
สมรรันะในการผลิตและ
การเผยแพร่ผลงานวจิัยสู่
สากล 

2.1.1.1 จ านวนโครงการ
พัฒนาสมรรันะดา้นการ
วิจัยส าหรับนักศึกษา 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ คณะ/
หลักสูตร 

2.1.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ นักวจิัยท่ีได้รบั
การพัฒนาสมรรันะด้าน
การวิจัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

2.2 จัดหา 
สนับสนนุ
งบประมาณ ทุน
การวิจัยและการ
ผลิตต ารา การ
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้
การพ ฒนาระบบ
นิเวศแบบชานเมือง 
และการด าเนินชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนนุการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.2.1.1 จ านวนเงิน
สนับสนนุการวิจัยจาก
ภายในและภายนอกต่อคน 

60,000 
บาท/คน 

60,000 
บาท/คน 

60,000 
บาท/คน 

60,000 
บาท/คน 

60,000 
บาท/คน 

คณะ/
หลักสูตร 

2.2.2 โครงการส่งเสริม
งานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ให้มีการ
เผยแพร่ และน าไปใช้
ประโยชนใ์นเชิงวิชาการ
และการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.2.2.1 ร้อยละของผลรวม
ั่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 คณะ/
หลักสูตร 

2.3 สร้าง
ผลงานวิจัยท่ีเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์

2.3.1 โครงการสรา้ง
ผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดบัประเทศชาติและ

2.3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย
ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับท้องัิ่น
และระดับประเทศโดย

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระดบัประเทศชาติ
และท้องัิน่เพื่อ
สนับสนนุการ
พัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความม่ันคง
และยั่งยืนของ
ท้องัิ่น 
ประเทศชาติ 

ท้องัิ่นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
ม่ันคงและยั่งยืนของ
ท้องัิ่น ประเทศชาต ิ

ได้รบัการเผยแพรใ่น
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
2.3.1.2 จ านวนนวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ขปัญหาชุมชนท้องัิน่ 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 

2.3.1.3 จ านวนบทความที่
ได้รบัการอา้งอิงใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติใน
ปีการศึกษา 

1 บทความ 2 บทความ 3 บทความ 4 บทความ 5 บทความ คณะ/
หลักสูตร 

2.4 แสวงหา
พันธมิตร จัดหาทุน
สนับสนนุอดุหนนุ
การวิจยเพือ่เพิ่ม
รายได้จากการวิจัย
และการใช้
ประโยชน์ สรา้ง
มูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย 

2.4.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายการวจิัย 

2.4.1.1 จ านวนเครือข่าย
การวิจัยท่ีมีการอุดหนุนทนุ
วิจัยหรือมีกิจกรรมในการ
ด าเนนิการด้านการววิจัย
อย่างสม่ าเสมอ 

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย คณะ 
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แผนงำนที่ 3 วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 จัดต้ังพัฒนา
ศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมืองและศูนย์
เรียนรู้โครงการ
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมท้ังฝึกอบรม
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชน
ท้องัิ่นในพืน้ที่
มหาวิทยาลัยตาม
แนวทาง 
University 
Engagement 

3.1.1 โครงการบริหาร
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อรว่มกัน
เรียนรู้ตามแนวพระราชด า
เรแิละหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5  ระดบั 5 คณะ/
หลักสูตร 

3.2  สร้าง

เครือข่ายชุมชนนัก

ปฏิบัติจากภายใน

และภายนอกเพื่อ

3.2.1  โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อร่วมกนัศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ท้องัิน่ 
และเสริมพลังใหชุ้มชน

3.2.1.1 จ านวนพื้นที่

เป้าหมายในการด าเนนิงาน

ตามพันธกิจสัมพนัธ์   

1 พื้นที ่ 1 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ คณะ/
หลักสูตร 

3.2.1.2 ระดับความส าเร็จ
ของการส้รางเครือข่าย

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5  ระดบั 5 คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชน 

ท้องัิ่น และเสริม

พลังให้ชุมชน

ท้องัิ่นสามารั

ด ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน 

ท้องัิ่นสามารัด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลก
เลี่ยนเรียนรู้จากภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกนัศึกษาและ
แก้ขปัญหาของชุมชน
ท้องัิ่นที่เปน็พืน้ที่
เป้าหมายร่วมที่บรูณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3.2.1.3 ร้อยละของหลัก
สุตรทีมีนักศึกษาเข้าร่วม
ด าเนนิงานพนัธกจิสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

3.2.2 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ 

3.2.2.1 ร้อยละเฉลี่ยของ
การด าเนนิโครงการแลว้
เสร็จตามแผนงานก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 คณะ/
หลักสูตร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชำติ 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด ปีที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 บริหารจดัการ
งานท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบ
สาน เผนแพร่
วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานท านบุ ารุง
ศิลปวฒันะรรมและภูมิ
ปัญญท้องัิน่ 

4.1.1.1 ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องัิ่น 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ/
หลักสูตร 

4.2  ส่งเสริม
สนับสนนุการบูร
ณาการ การ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการกบั
การจัดกจิกรรม
นักศึกษาด้านศิลป
วัฒนะรรมและภูมิ
ปัญญาท้องัิ่น 

4.2.1 โครงการบูรณา
การ การจัดการเรียน
การสอน การวจิัย การ
บริการวิชาการกบัการจัด
กิจกรรมนักศึกษาดา้น
ศิลปวฒันะรรมและภูมิ
ปัญญาท้องัิ่น 

4.2.1.1 จ านวนหลักสูตรที่
มีการบุรณาการการ
จัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวชิาการ
กับการจดักิจกรรม
นักศึกษาด้านศิลปวัฒนะร
รมและภูมิปญัญาท้องัิ่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

 

 
 



 

 

- 23 - 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกำรพัฒนำคณะเพื่อควำมเป็นเลิศสู่สำกล 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด ปีที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 ปรบัปรุง
กฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จดัการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การ
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและเปน็
มหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.1.1 โครงการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และเปน็มหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.1.1.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการบริหารส านักงาน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

คณะ 

5.1.2 โครงการจดัการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.1.2.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

คณะ/หลักสูตร 

5.1.2.2 ระดับความส าเร็จ
การจัดการคณุภาพ
การศึกษาเพือ่การ
ด าเนนิงานที่เปน็เลิศ 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ/หลักสูตร 

5.1.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

5.1.3.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนบริหารจัดการ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

คณะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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กระบวนกำรวำงแผน จัดท ำและถำ่ยทอดแผนกลยุทธ์ 
 

กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการทบทวนหรือวางแผนกลยุทธ์ทุกปีดังแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการวางแผนกลยุทธข์องคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ปัจจัยภายใน 

นโยบายของคณะ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกจิ/เป้าประสงค์ 

ทบทวนทุกป ี

แผนกลยุทธ์คณะฯ 

ต.ค. 

แผนงาน/โครงการ/ตัวบ่งชี้ 

ต.ค./พ.ย. 

การประเมินผล 

ก.ย. (ปีถัดไป) 

การวิเคราะห ์SWOT 

ทุกป ี
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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 พระราชบญัญัติสัาบนั กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา ฉบบัที่ 10 

 ข้ันที่ 3 ทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา พนัธกิจ และเปา้ประสงค์ทุกปี 
 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 าแผนกลยุทธ์ 
 

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 จะัูกัา่ยทอดไปยังหนว่ยงานภายในคณะได้แก่หลักสูตรต่างๆ และบุคลากรภายในคณะ โดยมีข้ันตอนดังแสดงใน
รูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 กระบวนการั่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะสู่ระดับหน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตุลาคม 2560 

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงาน

ภายในคณะ 

หลักสูตรเทคโนโลยี 

เกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

ส านักงาน

คณบดี 

หลักสูตร 

ภูมิทัศน์ 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 จุดแข็ง  

(Strength) 

จุดอ่อน  

(Weakness) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

S1 บัณฑิตได้รบัการยอมรับว่ามคีวามขยันขันแข็ง อดทน สู้

งาน 

 

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและด้าน

ภาษาตา่งประเทศในระดับปานกลางและน้อยตามทัศนคติ

ของบุคคลภายนอก 

 W2. บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไมต่รงตามระยะเวลาของ

หลักสูตร 

 W3. นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจบุันมีจ านวนน้อยและมี
พื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย 

กระบวนการภายใน 

S1. มีการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญเช่น 

หลักสูตรก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการ ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ 

เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ  

W1. ขาดปัจจัยที่เอ้ือต่อการสนบัสนนุการเรียนการสอนและ

งานวิจยัเช่น ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะ

ศาสตร ์

S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล W2 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัทั้งระดบัชาติและนานาชาติมนี้อย รวมถึง

ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับศิษย์เก่า 
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 จุดแข็ง  

(Strength) 

จุดอ่อน  

(Weakness) 

 W3. คณะไม่มีส่วนร่วมในการออกระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของคณะท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรและความรู ้

S1. อาจารย์มีคุณวฒุิ ต าแหนง่ทางวชิาการ และความรู้

ความสามารถด้านการวิชาการและการวิจัยเปน็อย่างด ี

 

W1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการมุ่งสู่ความเปน็เลิศด้าน

วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามล าดบั 

 W2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ท าได้ยากเนื่องจากจ านวน
อาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการเป็นกรรมการประจ า
หลักสูตร และไม่มีการตั้งอัตราขา้ราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป 

การเงิน 

 W1. การสนับสนนุงบประมาณการด าเนินงานและทรัพยากร

จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลอย่างต่อเนื่องและไม่เพียง

พอที่จะพัฒนางานใหม ่

 W2. คณะยังไมส่ามารถหารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในคณะได้อยา่งเป็นรูปธรรมและเพียงพอ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 โอกาส  

(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

O1.  คู่แข่งทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 

O2.  สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดล้อมด้วยแหล่ง เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 

O3.  นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ

เกษตร 

T1.  สถาบนัอุดมศึกษา/สถาบนัเฉพาะทางของภาคเอกชนมี

การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกนั 

T2.  เจตคติต่ออาชีพการเกษตรเป็นภาพลบ 

 

กระบวนการภายใน 

O1.  มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและ

หน่วยงานราชการ 

O2.  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน 

 

T1. การก้าวไม่ทนักับการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐบาลเช่น 

เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0  

T2.  การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพเกษตรยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

บุคลากรและความรู ้

 O1.  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ

บุคลากรให้สูงขึ้นในระดบันานาชาติจากการเปิดประชาคม

อาเซียน  

 

การเงิน 
O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ

รัฐบาล 
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