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แผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีการเกษตร (พ.ศ. 2561-2565) จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในระยะยาว 5 ป โดยยึดกรอบ
นโยบายและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2660-2564) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซ่ึงแผนกลยุทธฉบับนี้เปนผลมาจากโครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2561 ของผูบริหาร อาจารย บุคลากร และผูมีสวนเก่ียวของท่ีไดมีการทบทวนแผลกลยุทธ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 กําหนดกลยุทธ 
เปาหมาย โครงการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ  

 

  
                                                     (ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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เอกลักษณ                5 
วิสัยทัศน                 5 
คานิยม                 5 
พันธกิจ                  6 
เปาประสงค                6 
ประเด็นยุทธศาสตร                7 
ความเชือ่มโยงของประเด็นยุทธศาสตรคณะกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย          7 
ความเชือ่มโยงของนโยบายสภามหาวทิยาลัย             9 
แผนท่ียุทธศาสตร                10 
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงาน             11 
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ            13 
กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด และเปาหมายตามยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร          17 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบ 
        ประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        17 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น     20 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพนัธกิจสัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตร และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ  22 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม และการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ ฟนฟู 

       และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  24 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล        25 
ภาคผนวก 

ก. กระบวนการวางแผน จัดทํา และถายทอดแผนกลยุทธ          28 
ข. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis)           33 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561-2565 

(Faculty of Agricultural Technology Strategic Plan:  Year 2018-2022) 

 
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   ท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน   ฟนฟูพลังการ

เรียนรู  เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ปรับปรุง  ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
 
ปรัชญา (Philosophy) 

 สรางสรรคคนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  สงเสริมภูมิปญญาไทย ใสใจภูมิปญญาสากล 
 

อัตลักษณ (Identity) 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิน่ 
 
เอกลักษณ (Uniqueness) 

 เปนสถาบันท่ีนอมนาํแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

เปนผูนาํทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาทองถิน่อยางย่ังยืน  โดยการบรูณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
 
คานิยม (Values) 
 พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. การผลิตบณัฑิตโดยมุงพัฒนาคุณภาพของบณัฑิตใหเปนผูนาํทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

ม 
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2. การวิจัยมุงเนนการหาองคความรูใหมและการวิจัยเพือ่พัฒนาทองถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
3. การบรกิารวิชาการโดยมุงเนนการใหความรูทางดานเทคโนโลยีการเกษตรแกชุมชนและสืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพือ่พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
4. การทํานบุํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เปาประสงค (Goals) 

1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชวีิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพือ่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มข้ึน 
4. บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณะรรม ศีลธรรม จริยธรรม จติสํานึกท่ีดีตอสังคมโดยรวม รกัษาวัฒนธรรมและเขาใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. คณะมีคุณะรรม มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภบิาตอบสนองตอความตองการของประเทศและเปนท่ียอมรับตอประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Strategic Issues)  

1. การผลิตบณัฑิตทางเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนาทองถิน่
ในการพัฒนาทองถิน่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพือ่ตอบสนองการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 
3. การพัฒนางานพนัธกิจสัมพันธืดานเทคโนโลยีการเกษตรและถายทอด เผยแพรโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวฒันธรรม อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจดัการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กับ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

และ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายสภามหาวิทยาลยั 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ 

ยุทธศาสตร                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. การสรางโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษา
อยางกวางขวางและเปนระบบ 

    

2. โครงสรางพื้นฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 นโยบายขอ 2 สรางผลงานเชิงประจักษใน
การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นเปนที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร 2 การวจิัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองตอการแกขปญหาของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 2 การวจิัยและนวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองตอการ
แกขปญหาของทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ
ดานเทคโนโลยีการเกษตรและถายทอด 
เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

นโยบายขอ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบ
แประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพือ่
พัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง 

3. การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา 

 นโยบายขอ 4 พัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
ขนาดกลาง 

  

นโยบายขอ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

4. การพัฒนานักศึกษา 
5. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

ยุทธศาสตร 1 เปล่ียนระบบการนําองคกรให
ขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองครวม 

   

ยุทธศาสตร 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยาง
กาวกระโดด 

นโยบายขอ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถมีอัตลักษณเดนชัด
เปนที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบ

ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขาย
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายสภามหาวิทยาลยั 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ 

ยุทธศาสตร                                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

แประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพยีง 

ความรวมมือตามรูปแบบแประชารัฐเพือ่
พัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐิจพอ
เพียง 

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมือ
อาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมอือาชพีให
เปนอาจารย 

   

6. การสรางความมั่นคงทางการเงินใน
ระบบอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ 

   

7. นโยบายการสนับสนุนและการ
ประเมินผล 

    

8. อุดมศึกษาดิจิทัล     
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ความเช่ือมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นโยบายขอ 3 

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให
เปนผูมีความรูความสามารถ

มีอัตลักษณเดนชัดเปนที่
ยอมรับ 

นโยบายขอ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  

นโยบายขอ 2 

สรางผลงานเชิงประจักษใน

การเปนสถาบันอุดมศึดษา

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

นโยบายขอ1 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ 

นโยบายขอ 5 

พัฒนาการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลับยเพื่อสราง

ธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร 1 

การผลิตบัณฑิตโดย

กระบวนการจัดการเรียนรูเชิง

ผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร 2 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองตอการแกไขปญหา

ของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร 3 

การพัฒนางานพนัธกิจสัมพนัธ

และถายทอด เผยแพรโครงการ

อันเนื่องมาจกาพระราชดําร ิ

ยุทธศาสตร 4 

การสงเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสราง

จิตสํานึกดานวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร 5 

การพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 1 

การผลิตบัณฑิตดาน

เทคโนโลยีการเกษตรโดย

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตร 2 

การวิจัยและนวัตกรรม

ดาน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ

แกไขปญหาของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร 3 

การพัฒนางานพนัธกิจ

สัมพันธดาน

เทคโนโลยีการเกษตร

และเผยแพรโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

ยุทธศาสตร 4 

การสงเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม รณรงค

สรางจิตสํานึกดาน

วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร 5 

 การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่เปนเลิศมี

ธรรมาภิบาล 

 

นโยบายสภา 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร์

คณะ 
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พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาระบบฐานขอมูล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว หลักสูตรวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรศาสตร หลักสูตรเทคโนโลยี 

 

แผนท่ียุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาทองถิน่อยางย่ังยืน โดยการบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมปิญญาสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตดาน

เทคโนโลยีการจัดการเกษตรโดย

กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม

ดานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแกไขปญหา

ของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจ

สัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตรผและ

เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจกาก

พระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกดาน

วัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตร และเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ความรู คุณธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

การใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีการเกษตรท่ี

สามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

สรางองคความรูจากงานวิจัยและนําไปใช

เพื่อใหเกิดประโยชนตอทองถ่ิน 
บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ห
นว

ยง
าน

ภา
ยใ

น 

 

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
คก

ร 

ปร
ะส

ิท
ธิภ

าพ
 

คุณ
ภา

พ
 

ปร
ะส

ิท
ธิผ

ล 

• นักวิจัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอยาง
ตอเน่ือง 

• มีการตีพิมพ เผยแพรระดับชาติ/นานาชาติ และนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือแกปญหาชุมชนทองถ่ิน 

ถายทอดความรูตรงตาม 

ความตองการของผเรียน 

ถายทอดความรูตรงกลุมเปาหมาย การใหขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

อํานวยความสะดวก 

ใ  
การพัฒนาความรู 

สงเสริมความรวมมือกับ

องคกรภายในประเทศ

ป ศ 

สงเสริมความรวมมือกับ

ทุกภาคสวนทั้งภายในและ

ป ศ 

สรางแรงจูงใจในการ

 

สงเสริมเครือขายนักวิจัย การประชาสัมพันธ 

คณะมีการบริหารจัดการภายในคณะตาม

หลักธรรมาภิบาลและเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 

• งานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน 

• งานบริการวิชาการท่ีเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําร ิ
 

• นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมี
ความสามารถตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

• อาจารยมีคุณวุฒิตามเกณฑเปนไปตามเกณฑ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบ

ประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ   

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) ท่ีไดมาตรฐานสากล 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ เพื่อพัฒนานกัศึกษาใหมีความพรอมในการทํางานสูประชาคมอาเซียน+3+I 

1.3 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษาดานภาษาสากล 

1.4 สรางเครือขายในรปูแบบประชารฐัเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น 

กลยุทธ  2.1 จัดหา สนบัสนนุงบประมาณทุนวิจัย 

2.2 สรางผลงานวิจัยท่ีเปนองคความรูใหมเพื่อตอบโจทยระดับประเทศชาติและทองถิน่ เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ํา 

สรางความม่ังค่ัง และย่ังยืนของทองถิ่น ประเทศชาติ 

2.3 พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

กลยุทธ  

 3.1 สรางเครือขายชุมชนนักปฏบิัติจากภายในและภายนอกเพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิน่ สามารถดาํรงอยูไดอยางย่ังยืน 

3.2 พัฒนาศูนยเรียนรูโครงการตามแนวพระราชดาํริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติ

พระบรมวงศานุวงศ  

  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจติสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและ

เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธ        4.1 บริหารจัดการงานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ       5.1 ดึงดดูบุคลากรท่ีมีความสามารถใหเขาทํางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่องมันตอความเปลี่ยนแปลง 

5.2 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จดัการฝกอบรมและพัฒนาท่ีมุงเนนการปฏิบัติการเสริมสรางธรรมาภบิาลและเปนมหาวิทยาลัยท่ี

รับผิดชอบตอสังคมและไดมาตรฐานสากล 

5.3 จัดหาและพํฒนาทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงอํานวยความสะดวก และบริการข้ันพืน้ฐานภายในมหาวิทยาลัยให

พรอมตอการเปน Semi residential university 
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เปาประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ ประจาํปพ.ศ. 2561-2565 

 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

เปาประสงคที่ 1 บณัฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรบัปรุงเพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพตอหลักสูตรท่ีจดัการเรยีนการสอนในคณะ 

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

2. รอยละของรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ
ตอรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 

รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ 100 

3. จํานวนผลงานเชิงประจักษท่ีเกิดจากการเรียนการสอนท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดบัทองถิน่ ระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑท่ีกพอ.
กําหนด 

5 ผลงาน 6 ผลงาน 7 ผลงาน 8 ผลงาน 9 ผลงาน 

4. จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาท่ีไดรบัการอางอิงหรอืใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน 7 ผลงาน 

5. ระดบัความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปท่ี 
4 เม่ือทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
สูงข้ึน 

- B2 B2 B2 B2 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตท่ีมีตอบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแหงชาติ 

มากกวา 4.51 มากกวา 4.51 มากกวา 4.51 มากกวา 4.51 มากกวา 4.51 

7. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําหรอืประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

8. จํานวนแนวปฏบิัติท่ีดีดานการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
เปาประสงคที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนของประเทศ  
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จํานวนเงินวจิัยท่ีสนับสนนุตอป 1.2 ลานบาท
(60,000 บาท/

คน) 

60,000 
บาท/คน 

60,000 
บาท/คน 

60,000 บาท/
คน 

60,000 
บาท/คน 

2. จํานวนผลงานวจิัยท่ีสรางองคความรูใหม หรือนวัตกรรมท่ีตอบโจทย
ระดบัทองถิน่หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิน่ 

3 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 4 ผลงาน 5  ผลงาน 

3. จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรบัการเผยแพร
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 13 ผลงาน 14 ผลงาน 15 ผลงาน 16 ผลงาน 

4. จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีไดรบัการเผยแพร
ระดบัชาติหรืออางอิงหรอืใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือมีผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 

25 ผลงาน 26 ผลงาน 27 ผลงาน 28 ผลงาน 29 ผลงาน 

5. จํานวนครั้งการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติรวมกับ
ภาคีเครือขายตอปงบประมาณ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

6. รอยละของอาจารยหรอืนักวจิัยท่ีทําวิจัยหรือผลงานสรางสรรค รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 
8. จํานวนรางวลัท่ีอาจารยหรือบุคลากรหรือนักศึกษาท่ีไดรบัจาก
งานวจิัยท้ังในระดบัชาติและนานาชาติ 

1 รางวลั 1 รางวลั 1 รางวลั 1 รางวลั 1 รางวลั 

เปาประสงคที่ 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
1. จํานวนพื้นท่ีเปาหมายในการดาํเนินงานพันธกิจสัมพันธ 3 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี 
2. ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏบิัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกัน
ศึกษาและแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นท่ีเปนพืน้ท่ีเปาหมายรวมท่ีบูรณา
การภารกิจของมหาวทิยาลยั 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 

3. รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีจิตอาสาในดําเนินงานพันธกิจ

สัมพันธ 

รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 รอยละ 100 

4. ระดบัความสําเร็จของการนอมนาํปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 

5. จํานวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

เปาประสงคที่ 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดตีอสงัคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและขาใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
1. ระดบัความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจดัการงานทํานบุาํรุง
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดับ 5 

2. จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 

3. จํานวนเครอืขายพนัธมิตรท่ีมีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมและ
ดําเนนิกิจกรรมรวมมือกันท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

- 1 เครือขาย 1 เครือขาย 1 เครือขาย 1 เครือขาย 

เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลยัมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมภบิาลตอบสนองตอความตองการประเทศและเปนที่ยอมรับตอประชาชน  
1. รอยละของอาจารยประจําสถาบนัท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 
2. รอยละของอาจารยประจาํสถาบนัท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 
3. คาเฉลี่ยระดบัความผูกพันของบุคลากรตอองคกร มากกวา 4.50 มากกวา 4.50 มากกวา 4.50 มากกวา 4.50 มากกวา 4.50 
4. รอยละของบุคลากรท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 
5. การใชจายงบประมาณตามแผนท่ีกําหนด รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 
6. สัดสวนงบลงทุนแผนดนิและงบรายไดตองบประมาณท้ังหมด 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 
7. สัดสวนงบประมาณแผนดนิตองบประมาณรายได 60:40 60:40 60:40 60:40 60:40 
8. รอยละของการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ภายในตามเกณฑสกอ. เพิ่มข้ึน 

- รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 

9. รอยละของคะแนนการประเมินผลงานของคณะเพิ่มข้ึน - รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 
10. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนได สวนเสียท่ีมีตอมหาวิทยาลัย
ในทุกมิติ 

- มากกวา 4 มากกวา 4 มากกวา 4 มากกวา 4 

11. จํานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู 12,000 คน 
(มหาวิทยาลัย) 

12,000 คน 
(มหาวิทยาลัย) 

12,000 คน 
(มหาวิทยาลัย) 

12,000 คน 
(มหาวิทยาลัย) 

12,000 คน 
(มหาวิทยาลัย) 

12. รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการสอบการศึกษาระดับชาติพื้นฐานแตละ
วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป 

- ≥ รอยละ 50 ≥ รอยละ 50 ≥ รอยละ 50 ≥ รอยละ 50 
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  กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด และเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ สรางเครือขายความรวมมอืตามรูปแบบ

ประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถิน่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสุตร กระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning)  

1.1.1 โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร หรอื
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิต
ภาพ 

1.1.1.1 รอยละของ
หลักสูตรท่ีพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพือ่ใหเกิดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพตอ
หลักสูตรท่ีจัดการเรียน
การสอนในคณะ 

รอยละ 80 รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

คณะ/
หลักสูตร 

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพเพือ่พัฒนา
นักศึกษาใหมีความ
พรอมในการทํางานสู
ประชาคมอาเซียน+3+I 

1.2.1 โครงการสงเสริม
การจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ 

1.2.1.1 รอยละของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในป
การศึกษาท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษตอรายวิชาท่ีเปด
สอนในปการศึกษา 

รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ 
100 

คณะ/
หลักสูตร 

1.2.1.2 รอยละของ
นักศึกษาท่ีปฏบิัติงานสห
กิจศึกษาในสถาน
ประกอบการท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 คณะ/
หลักสูตร 

1.2.1.3 จํานวนผลงานเชิง
ประจักษท่ีเกิดจากการ
เรียนการสอนท่ีไดรับการ
เผยแรในระดับชาติหรือ

5 ผลงาน 6 ผลงาน 7 ผลงาน 8 ผลงาน 9 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

นานาชาติหรอืตามเกณฑ
ท่ีกพอ.กําหนด 
1.2.1.4 จํานวนผลงานเชิง
ประจักษของนักศึกษาท่ี
ไดรบัการอางอิงหรือใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน 7 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 

1.2.2 โครงการเตรียม
ความพรอมของ
นักศึกษากอนเขาศึกษา 

1.2.2.1 รอยละของ
หลักสูตรท่ีจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมของ
นักศึกษากอนเขาศึกษา 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

1.2.3 โครงการสงเสริม
และสนบัสนนุพัฒนา
นักศึกษาใหมีความ
พรอมในการทํางานสู
ประชาคมอาเซียน+3+I 

1.2.3.1 รอยละของ
โครงการท่ีสงเสริมและ
สนับสนนุพัฒนานักศึกษา
ใหมีความพรอมในการ
ทํางานสูประชาคม
อาเซียน+3+I 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 คณะ/
หลักสูตร 

1.2.4 โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏบิัติ
ผานการทํางานกรวมกับ
ชุมชน 

1.2.4.1 รอยละของ
นักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผานการ
ทํางานกรวมกับชุมชนตอ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

-  รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 คณะ/
หลักสูตร 

1.3 สงเสริม สนับสนุน 
พํฒนาสมรรถนะทักษะ
ดานภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูดาน
ภาษาสากล 

1.3.1.1 คาเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษา 

มากกวา 
4.51 

มากกวา 
4.51 

มากกวา 
4.51 

มากกวา 
4.51 

มากกวา 
4.51 

คณะ 

1.3.1.2 จํานวนนักศึกษาท่ี
เขารวมการอบรมดาน
ภาษา 

40 คน 45 คน 50 คน 55 คน 60 คน คณะ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.3.1.3 ระดับ
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 เม่ือ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
สูงข้ึน 

B2 B2 B2 B2 B2 คณะ 

1.4 สรางเครือขาย
รูปแบบประชารัฐเพือ่
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสราง
เครือขายในรปูแบบ
ประชารฐักับหนวยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จํานวนเครือขาย
ความรวมมือ
ภายในประเทศและมีการ
จัดกิจกรรมรวมกัน 

1 เครือขาย 1 เครือขาย 2 เครือขาย 2 เครือขาย 2 เครือขาย คณะ 

1.4.2 โครงการสราง
เครือขายความรวมมือ
กับสภานศึกษา 
หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนในอาเซียน+3+I 

1.4.2.1 จํานวนเครือขาย
ความรวมมือกับสภาน
ศึกษา หนวยงานภาครฐั 
และเอกชนในอาเซียน+3+I 
และมีการจดักิจกรรม
รวมกัน 

1 เครือขาย 1 เครือขาย 2 เครือขาย 2 เครือขาย 2 เครือขาย คณะ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 จัดหา 
สนับสนนุ
งบประมาณทุนวิจัย 

2.1.1 โครงการจดักาทุน
สนับสนนุการสราง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จํานวนเงิน
สนับสนนุการวิจัยตอป 

1.2 ลาน
บาท 

1.2 ลาน
บาท 

1.2 ลาน
บาท 

1.2 ลาน
บาท 

1.2 ลาน
บาท 

คณะ/
หลักสูตร 

2.2 สราง
ผลงานวิจัยท่ีเปน
องคความรูใหมท่ี
ตอบโจทย
ระดบัประเทศชาติ
และทองถิน่เพื่อ
สนับสนนุการ
พัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ํา
สรางความม่ันคง
และย่ังยืนของ
ทองถิ่น 
ประเทศชาติ 

2.2.1 โครงการสงเสริม
งานวจิัยและงาน
สรางสรรคเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

2.2.1.1 จํานวนผลงานวิจัย
ท่ีสรางองคความรูใหมท่ี
ตอบโจทยระดับทองถิ่น
หรือแกไขปญหาชุมชน
ทองถิ่น 

3 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 

2.2.1.2 จํานวนผลงานวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัยท่ี
ไดรบัการเผยแพร
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 13 ผลงาน 14 ผลงาน 15 ผลงาน 16 ผลงาน  คณะ/
หลักสูตร 

2.2.1.3 จํานวนผลงานวิจัย
ของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีไดรับการ
เผยแพรระดบัชาติหรือ
อางอิงหรือใชประโยชนเชิง
พาณชืยหรือมีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

25 ผลงาน 26 ผลงาน 27 ผลงาน 28 ผลงาน 29 ผลงาน คณะ/
หลักสูตร 

2.2.2 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดบัชาติหรือ
นานาชาติรวมกับภาคี
เครือขาย 

2.2.2.1 จํานวนครั้งการจดั
ประชุมวิชาการระดบัชาติ
หรือนานาชาติรวมกับภาคี
เครือขายตอปงบประมาณ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง คณะ 

2.3 พัฒนาองคกร
แหงการเรียนรูโดย

2.3.1 โครงการพัฒนา
องคกรแหงการเรยีนรูโดย
สรางชุมชนอุดมปญญา 

2.3.1.1 ระดบัความสําเร็จ
ของการพัฒนาองคกรแหง

ระดบั 3 ระดบั 4  ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

สรางอุดมชุมชน
ปญญา 

การเรียนรูโดยสรางชุมชน
อุดมปญญา 
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แผนงานที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธดานเทคโนโลยีการเกษตรและถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3.1  สราง

เครือขายชุมชนนัก

ปฏิบัติจากภายใน

และภายนอกเพื่อ

รวมกันศึกษาแกไข

ปญหาของชุมชน 

ทองถิ่น และเสริม

พลังใหชุมชน

ทองถิ่นสามารถ

ดํารงอยูไดอยาง

ย่ังยืน 

3.1.1  โครงการสราง
เครือขายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อรวมกันศึกษาแกไข
ปญหาของชุมชน ทองถิน่ 
และเสริมพลังใหชุมชน
ทองถิ่นสามารถดํารงอยู
ไดอยางย่ังยืน 

3.1.1.1 จํานวนพืน้ท่ี

เปาหมายในการดาํเนนิงาน

ตามพันธกิจสัมพนัธ   

3 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี คณะ/
หลักสูตร 

3.1.1.2 ระดบัความสําเร็จ
ของการสรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลก
เลี่ยนเรียนรูจากภายใน
หรือภายนอกมหาวทิยาลัย
เพื่อรวมกันศึกษาและ
แกขปญหาของชุมชน
ทองถิ่นท่ีเปนพืน้ท่ี
เปาหมายรวมท่ีบรูณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

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

3.1.1.3 จํานวนชุมชนท่ีมี
ศักยภาพในการจัดการ
ตนเอง 

2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน คณะ/
หลักสูตร 

3.2 พัฒนาศูนย
การเรียนรู
โครงการตามแนว
พระราชดําริหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพชืฯ 
และเฉลิมพระ

3.2.1 โครงการจดั
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ 

3.2.2.1 รอยละเฉลี่ยของ
การดําเนนิโครงการท่ี
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 
95 

รอยละ 100 คณะ/
หลักสูตร 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เกียรติพระบรม
วงศานวุงศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและ

เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4.1 บริหารจดัการ
งานทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบ
สาน เผนแพร
วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานทํานบุํารุง
ศิลปวฒันะรรมและภูมิ
ปญญทองถิน่ 

4.1.1.1 ระดบัความสําเร็จ
ของการดําเนินงานบริหาร
จัดการงานทํานบุํารุง
ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ/
หลักสูตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5.1 ดึงดดูบุคลากร
ท่ีมีความสามารถ
ใหเขาทํางานใน
มหาวิทยาลัย 
พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคล
อยางตอเนื่องทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสูความ
เปนเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการทรพัยากร
สูความเปนเลิศ 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ 

5.2 ปรับปรุง
กฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ จดัการ
ฝกอบรมและ
พัฒนาท่ีมุงเนนการ
ปฏิบัติ การ
เสริมสรางธรรมาภิ
บาลและเปน
มหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบตอสังคม
และได
มาตรฐานสากล 

5.2.1 โครงการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และเปนมหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบตอสังคม มี
การเบิกจายใหเปนไป
ดวยความโปรงใสถูกตอง
ตามระเบียบ 

5.2.1.1 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณตาม
แผนท่ีกําหนด 

รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

คณะ 

5.2.2 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสูความเปนเลิศ 

5.2.2.1 รอยละของผลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบั
คณะภายในตามเกณฑ 
สกอ.เพิ่มข้ึน 

รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 คณะ/หลักสูตร 

5.2.3 โครงการส่ือสาร
องคการและการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

5.2.3.1 ระดบัความสําเร็จ
ของการดําเนินการส่ือสาร
องคการและการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 คณะ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5.2.4 โครงการจดั
ประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยมีสวน
รวมของทุกภาคสวน 

5.2.4.1 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

คณะ 

5.3 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนนุการ
เรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ิง
อํานวยความ
สะดวก และ
บริการข้ันพืน้ฐาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยให
พรอมตอการเปน 
Semi residential 
university 

5.3.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหลงเรียนรู 
ทรัพยากรสนบัสนนุ
การศึกษา การวจิัย การ
บริการวิชาการ 

5.3.1.1คาเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอส่ิงสนบัสนนุ
การเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกและบริการข้ัน
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกวา 
3.51 

มากกวา 
3.51 

มากกวา 
3.51 

มากกวา 
3.51 

มากกวา 
3.51 

คณะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 
กระบวนการวางแผน จัดทําและถายทอดแผนกลยุทธ 

 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธของคณะที่ใชเปนแนวทางสําหรับการทบทวนหรือวางแผนกลยุทธทุกปดังแสดงในรปูที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายใน 

นโยบายของคณะ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปจจัยภายนอก 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

วิสัยทัศน/ปรัชญา/พันธกจิ/เปาประสงค 

ทบทวนทุกป 

แผนกลยุทธคณะฯ 

ต.ค. 
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รูปท่ี 1 กระบวนการวางแผนกลยุทธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
ข้ันตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ 

 
ข้ันท่ี 1 ทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม(SWOT) ทุกป 
ข้ันท่ี 2 ทําการวิเคราะห 

1) ปจจัยภายใน ไดแก นโยบายของคณะ รายงานการประเมินตนเอง ผลการดําเนินงานประจําป แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบญัญัติสถาบนั กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ป และแผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 10 

 ข้ันท่ี 3 ทบทวนวิสัยทัศน ปรัชญา พนัธกิจ และเปาประสงคทุกป 
 ข้ันท่ี 4 จัดทําแผนกลยุทธใหเสร็จภายในเดือนตุลาคม ซ่ึงเปนเดือนแรกของปงบประมาณ 

ข้ันท่ี 5  กําหนดแผนงาน โครงการ และตัวชี้วดัแผนงานและโครงการใหเสร็จภายในเดือนตุลาคม/พฤศจกิายน 
 ข้ันท่ี 6 ประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนงาน โครงการ 
 ข้ันท่ี 7 เม่ือครบระยะเวลา 1 ป ทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ 
 การจัดทําแผนกลยุทธคณะฯ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

ข้ันตอนกระบวนการจดัทําแผนกลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/ตัวบงชี้ 

ต.ค./พ.ย. 

การประเมินผล 

ก.ย. (ปถัดไป) 

การวิเคราะห SWOT 

ทุกป 
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ข้ันท่ี 1 ฝายวางแผนรวบรวมขอมูลเชน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหรือเปาหมายของมหาวิทยาลัยและคณะและอืน่ๆ 
ข้ันท่ี 2 คณะกรรมการจดัทําแผนกลยุทธรวมกันจัดทํารางแผนกลยุทธคณะฯฉบับท่ี 1 โดยการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ  
ข้ันท่ี 3 นํารางแผนกลยุทธคณะฯฉบับท่ี 1 ไปผานคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพจิารณา สรปุเปนรางแผนกลยุทธคณะฯฉบบัท่ี 2 

 ข้ันท่ี 4 คณะกรรมการประจาํคณะอนุมัติแผนกลยุทธคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายวางแผน 

รวบรวมขอมูลประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รางแผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 1) 

รางแผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ 2) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

แผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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รูปท่ี 2 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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กระบวนการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูหนวยงาน 
 แผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ีจัดทําข้ึน จะถูกถายทอดไปยังหนวยงานภายในคณะไดแกหลักสูตรตางๆ และบุคลากรภายในคณะ โดยมีข้ันตอนดังแสดงใน
รูปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3 กระบวนการถายทอดแผนกลยุทธคณะสูระดับหนวยงาน 
 

 

 

แผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตุลาคม 2561 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

จัดประชุมชี้แจงและถายทอด

แผนกลยุทธไปยงัหนวยงาน

 

หลักสูตรเทคโนโลยี 

เกษตรศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

สํานักงาน

คณบดี 

หลักสูตร 

ภูมิทัศน 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ประจําปงบประมาณ 2561 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดออน  
(Weakness) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

S1 บัณฑิตไดรับการยอมรับวามคีวามขยันขันแข็ง อดทน สู
งาน 
 

W1 บัณฑิตมีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและดาน
ภาษาตางประเทศในระดับปานกลางและนอยตามทัศนคติ
ของบุคคลภายนอก 

 W2. บัณฑิตสาํเร็จการศึกษาไมตรงตามระยะเวลาของ
หลักสตูร 

 W3. นักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจบุันมีจาํนวนนอยและมี
พื้นฐานความรูคอนขางนอย 

กระบวนการภายใน 

S1. มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญเชน 
หลักสูตรกําหนดใหทําปญหาพิเศษ ฝกปฏิบัติการ ฝก
ประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษ 
เพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ  

W1. ขาดปจจัยที่เอ้ือตอการสนบัสนนุการเรียนการสอนและ
งานวิจยัเชน ครุภัณฑวทิยาศาสตร หองปฏิบัติการเฉพาะ
ศาสตร 

S2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล W2 ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัทั้งระดบัชาติและนานาชาติมนีอย รวมถึง
ความสัมพันธและกิจกรรมกับศิษยเกา 

 W3. คณะไมมีสวนรวมในการออกระเบียบตางๆที่เก่ียวของ
กับการดําเนินงานของคณะทําใหเกิดความไมชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรและความรู 
S1. อาจารยมีคุณวฒุิ ตําแหนงทางวชิาการ และความรู
ความสามารถดานการวิชาการและการวิจัยเปนอยางด ี
 

W1 อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนขาดการพัฒนางาน
อยางตอเนื่องและสม่าํเสมอในการมุงสูความเปนเลิศดาน
วิชาการ/การวิจัย และบริการ ตามลําดบั 
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 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดออน  
(Weakness) 

 W2. การพัฒนาหลักสูตรใหมทําไดยากเนื่องจากจํานวน
อาจารยประจาํไมเพียงพอในการเปนกรรมการประจํา
หลักสูตร และไมมีการตั้งอัตราขาราชการทดแทนอัตราที่
เกษียณไป 

การเงิน 

 W1. การสนับสนนุงบประมาณการดําเนินงานและทรัพยากร
จากมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลอยางตอเนื่องและไมเพียง
พอที่จะพัฒนางานใหม 

 W2. คณะยังไมสามารถหารายไดจากการบริการของ
หนวยงานภายในคณะไดอยางเปนรูปธรรมและเพียงพอ 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ประจําปงบประมาณ 2561 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 โอกาส  
(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 
(Threats) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

O1.  คูแขงทางการศึกษาเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
O2.  สถานที่ตั้งเหมาะสม แวดลอมดวยแหลง เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 
O3.  นโยบายรัฐสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ

เกษตร 

T1.  สถาบนัอุดมศึกษา/สถาบนัเฉพาะทางของภาคเอกชนมี
การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรที่เหมือนหรือคลายคลงึกัน 
T2.  เจตคติตออาชีพการเกษตรเปนภาพลบ 
 

กระบวนการภายใน 

O1.  มีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการและ
หนวยงานราชการ 
O2.  เปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหกับชุมชน 
 

T1. การกาวไมทนักับการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐบาลเชน 
เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0  
T2.  การแกปญหาภาครัฐตออาชีพเกษตรยังไมประสบ
ความสําเร็จ 

บุคลากรและความรู 
 O1.  มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและ
บุคลากรใหสูงข้ึนในระดบันานาชาติจากการเปดประชาคม
อาเซียน  

 

การเงิน 
O1 การไดรับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ

รัฐบาล 
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