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คำนำ
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี ได้จัดท าแผนปฏิบัติร าชการ
ประจาปี พ.ศ.2556 โดยนากรอบแนวทางของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมา
กาหนดยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการกับพันธกิจของ
คณะที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับสากล ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยที่ตอบสนอง
ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนสนับสนุนการให้บริการวิชาการใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความมุ่งมั่นที่จะใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2556 เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคณะฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานาจ ศิลวัตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2556 คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
ธัญบุรี กาหนดทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็น
ที่ ยอมรับ ของสัง คม โดยได้ก าหนดวิสัย ทั ศน์ ไว้ คือ “คณะเป็นองค์ก รแห่ง การเรีย นรู้ชั้น นาของประเทศด้า น
เทคโนโลยีการเกษตร”
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าช
มงคลธัญบุรี จัดทาขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกั บแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร โดยสรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติร าชการประจาปี
พ.ศ.2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นั้นประกอบ ไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
อันจะเป็ นเครื่อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ที่ ใ ช้เ ป็ นแนวทางในการขับ เคลื่ อนให้ก ารดาเนิ นงานบรรลุเ ป้าหมายตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง คนดี คนเก่ง ให้
เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาศัก ยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บน
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2556 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสาคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและผลัก ดันให้ก ารดาเนินการในภารกิ จ ต่างๆ บรรลุเ ป้าหมายตามประเด็นยุท ธศาสตร์เ กิ ดผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นคณะชั้นนาที่ มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับของสังคม และเป็น “คณะชั้นนาทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2556
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทาขึ้นภายใต้ก รอบแผนกลยุทธ์ก ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ .ศ.
2553 – 2556 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553
วันพฤหัส บดีที่ 21 มกราคม 2553 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งมีพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการเตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย
เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของคณะที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการจัดทา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอร่าง
แผนปฏิบัติราชการต่อกรรมการบริหารคณะ ปรับปรุงและจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ต่อกรรมการประจาคณะ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ
1.2 ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ(Philosophy)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันที่มี ความมุ่ งมั่ นในการผลิตบัณฑิ ตให้มีความรู้ท างวิชาการมีความ
ชานาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นาทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อ
ความคงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
1.3 ปณิธำน (Determination)
“มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง”
1.4 ค่ำนิยมองค์กร (Core values)
“ร่วมกันสร้างชื่อเสียง ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาเพื่อเป็นคณะชั้นนา
อย่างมีคุณภาพ สังคมให้ความเชื่อถือ”
1.5 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
“รักองค์กร ทางานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ”
1.6 อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
1.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เป็นคณะชั้นนาทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร”
1.8 นโยบำยหลักด้ำนกำรบริกำรจัดกำรและพัฒนำ
1. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาด้านวิจัย
3. การพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนานักศึกษา

6. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ
7. การบริหารจัดการ
นโยบำยสนับสนุน
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2. การติดต่อสือ่ สารโดยการใช้ภาษาต่างประเทศ
3. การสร้างความร่วมมือทัง้ ภายในและต่างประเทศ
4. การยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์(SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จ ากปั จ จั ย ภายใน เป็ น การบ่ ง บอกถึ ง จุ ด แข็ ง (Strength)จุ ด อ่ อ น
(Weakness)ของการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
องค์ประกอบ
ด้านบุคลากร

ด้านวิชาการ

ด้านนักศึกษา

ด้านการวิจัย

องค์ประกอบ

จุดแข็ง(Strength)

จุดอ่อน(Weakness)

บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
บุคลากรได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
การศึกษาต่อ และฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
บุ ค ลากรมี ค วามสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ภ ายใต้
ทรัพยากรบุคคลที่มีจากัด
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่คณะชั้นนาทางวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
เน้นหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน
เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนที่บูรณาการเรียนรู้ (Work-Integrated Learning –
WIL)ทาให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการจริง
ผู้ ป ระกอบการมี ค วามพึ งพอใจในการท างานของ
บัณฑิต
ได้ รั บ การยอมรั บ ผลงานวิ จั ย และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
นวั ตกรรม และงานสร้ า งสรรค์ ที่ส ร้า งองค์ค วามรู้ใ หม่
และตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สั ด ส่ ว นคุ ณ วุ ฒิ แ ละต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
อาจารย์ประจาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
บุ ค ลากรสายวิ ช าการส่ ว นมากรั บ ภาระงาน
สนับสนุนควบคู่กัน ทาให้มีเวลากับการพัฒนาการ
สอนน้อย
บุ ค ล า ก ร ส่ ว น ม า ก ยั ง ต้ อ ง พั ฒ น า ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ

จุดแข็ง(Strength)

จุดอ่อน(Weakness)

หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษายั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
เท่าที่ควร
ยั ง ไม่ มี ก ารน าผลประเมิ น การเรี ย นการสอนมา
ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ยั งมี ลั ก ษณะการเรี ย นรู้ เ ชิ งรั บ
มากกว่าการคิดวิเคราะห์
บั ณ ฑิ ต ยั ง มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศโดยเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ต่า
บัณฑิตมีงานทาเป็นสัดส่วนไม่สูงมากนัก
จานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนยังไม่มากเท่าที่ควร
งานวิจั ยเพื่อพั ฒนาการเรีย นการสอน การพั ฒนา
องค์ความรู้และวิจัยสถาบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนายังไม่เพียงพอ
จานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือนาไปใช้ประโยชน์ มีจานวนน้อย
การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น ด้ า นงานวิ จั ย จาก
ภายนอกยังสามารถทาได้น้อย

ด้านบริการวิชาการ มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ขาดการส ารวจความต้อ งการของชุมชนเพื่ อ จัดท า
ความต้องการของชุมชน และสังคม
แผนการบริการวิชาการที่ชัดเจน
มีห้อ งปฏิบั ติการและเครื่องมือ เฉพาะทางที่ ทัน สมั ย ขาดความต่อเนือ่ งการประสานงานการติดตาม และ

ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหาร
จัดการ

และพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
มีวิทยากรที่มีศักยภาพสามารถจัดโครงการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือชุมชนได้
หลากหลาย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งกลุ่มงานที่ดูแลเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะ
สามารถบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปตามแผนการใช้
งบประมาณเงิ น รายได้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ การของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงาน
มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
ทุ ก หน่ ว ยงานในคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรมี ก าร
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลในการบริการวิชาการ

การบู ร ณา การด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม กั บการเรียนการสอน งานบริ การวิ ชาการ
งานสร้างสรรค์ ยังมีจานวนน้อย
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและ
ตัดสินใจยังไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ทาให้ไม่สามารถ
ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่าที่ควร
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านต่างๆที่
มหาวิทยาลัยมียังไม่เต็มประสิทธิภาพ
งบประมาณเงิ น รายได้ ส่ ว นใหญ่ น าไปใช้ ใ นงบ
บุ ค ลากรท าให้ เ หลื อ งบประมาณที่ น าไปใช้ ใ นการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ น้อยลง

การวิ เ คราะห์ สถานการณ์ จากปัจ จัย ภายนอก เป็ น สถานการณ์ภ ายนอกที่ส่ ง ผลกระทบต่ อการ
ดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค
โอกาส(Opportunity)
อุปสรรค(Threat)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แผนการ
ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) และ
นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเอื้อ
ต่อการพัฒนาระบบการศึกษามากขึ้น
บทบาทของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาให้นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น
ภาคเอกชนให้ความร่วมมือโดยเข้ามามีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
มากขึ้น
การใช้ เ ศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (Knowledge-Based
Economy) เพื่ อพั ฒนาผลิตภาพ (Productivity) ของสถาน
ประกอบการ ส่ ง ผลให้ ค วามสนใจในการเรี ย นด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558
เป็ น โอกาสให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถพั ฒ นาและสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ในอาเซียน
นโยบายของรั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ ด้ า นการเกษตร
และอาหาร

การเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษา และการ
ลงทุน ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทาให้การแข่งขันมี
แนวโน้มรุ่นแรงขึ้น
สภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เงินงบประมาณที่ ได้รับจากรัฐยังมี สัดส่วนไม่สมดุลต่ อ
ความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มีการแข่งขันสูง
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อง
ใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ /อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัวส่งผลให้การทางาน
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีอุปสรรคต่อการพัฒนาการ
ดาเนินงาน

บทที่ 3
แผนปฏิบตั ิรำชกำร ประจำปี พ.ศ.2556 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนาของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร”
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
4. ทานุบารุงศาสนา อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่ แวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยัง่ ยืน
5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล
3.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่ง ให้เป็นทุนมนุษย์
(Human Capital) ในระดับสากล
2. การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิง่ แวดล้อม
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
3.4 เป้ำประสงค์ (Goal)
1. บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณภาพเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถายทอดองคความรู้ ที่นาไปสู การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค
3. หนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมไดรับการบริการวิชาการใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4. นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนักในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม
5. มีโครงสรางและระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพและมีความคลองตัว
3.5 กลยุทธ์ (Strategies)
1. สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือขายองคความรู
2. สรางมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพในระดับสากล
3. สรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และคณะฯ
4. เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรใหเขาสูเวทีนานาชาติ

5. ใหบริการทางวิชาการทีบ่ ูรณาการความรู้และประสบการณ์ แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6. สงเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทัง้ การนาองคความรู
ดานวิชาชีพ มาประยุกตใช
7. พัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะฯ
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยเน้นหลักการกระจายอานาจ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
3.6 กลยุทธ์วิธีกำร
1. ดาเนินการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเชิงรุก
2. พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ขยายงานด้านสหกิจทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
4. จัดการศึกษาแบบ Cluster ตามหลักเกณฑ์ของมทร.ธัญบุรี
5. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF และพัฒนาการจัดการศึกษาในสาขาวิทยาการ
(Multdisciplinary Approach)
6. บูรณาการระหว่างการทางานและการเรียนรู้ (Work Intergrated Learning)
7. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย
8. พัฒนาการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
9. สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่
ทันสมัย
10. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
11. พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและคณะ
12. พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรในคณะ ในการวิจัย
13. ส่งเสริมการนางานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
14. พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยให้สง่ เสริมงานวิจัยแบบประยุกต์
15. ส่งเสริมให้มกี ารวิเคราะห์ความต้องการในการให้บริการจากชุมชนนาไปใช้ประโยชน์
16. ส่งเสริมการให้บริการแก่สงั คม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และชุมชน
17. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
18. ส่งเสริมให้มี SDU(Sevice Delivery unit ) ที่สร้างรายได้ให้กับคณะฯและมหาวิทยาลัย

19. ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรม อนุรกั ษ์และเชิดชูศิลปวัฒนธรรม
20. อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
21. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
22. วางระบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการสรรหาบุคลากรตามระบบการพัฒนาทรัพยากรตามฐาน
สมรรถนะ
23. สร้างองค์ความรู้ (KM) ให้กับบุคลากร
24. ปลูกจิตสานึกในการรักองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ
25. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
26. มีระบบการบริหารงาน และงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
27. สนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่บรู ณาการกับงานประจา
28. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
29. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในคณะ

แผนภา ที่ .1 แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ . .2

คณะเปนองค์กรแห่งการเรียนรชันนาของประเท ดานเทคโนโลยีการเกษตร

วิสัยทั น์

ันธกิจ

ประเด็น
ยุทธ าสตร์

เปาประสงค์

จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่
มีคุณภาพสู่อาชีพ

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บน
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การ นาการ ก า านวิ ยา า ร
คโนโลย รางคน คน กง ห น น น ย
Human Capital) นระ บ ากล

การพัฒนาศักยภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หัวใจของ
การ ั นา
C)

C 1 การจัดการ กษา

กลยุทธ์
หน่วยงาน

สรางโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนา
เครือขายองคความรู

กลยุทธ์
วิธีการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์รวมทั้งถายทอดองคความรู้ที่นาไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค
C 2 การวิจัย

C 5 การ ั นานัก กษา

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชุมชนและสังคมบนพื้น
ฐานความรู้

C 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
Community

- ดาเนินการสรร
หาคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาต่อเชิงรุก

สรางเครือขาย
สรางมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ความสัมพันธระหวาง
นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา
และไดมาตรฐานสากล
และคณะ

- พัฒนาระบบและกลไกในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน
และต่างประเทศ
- ขยายงานด้านสหกิจทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
-จัดการศึกษาแบบ Cluster ตามหลักเกณฑ์
ของมทร ธัญบุรี
-ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และพัฒนาการจัดการศึกษา
ในสาขาวิทยาการ Multdisciplinary
Approach)
- บูรณาการระหว่างการทางานและการ
เรียนรู้ Work Intergrated Learning)

C 4 การทานุบารุง ิลปวั นธรรม
Culture

เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพทาง ดา ใหบริการทางวิชาการที่บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์แบบ
นวิทยาศาสตรและ
มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
เทคโนโลยีการเกษตรใหเขาสูเวที
การแข่งขันอย่างต่อเนื่องและ
นานาชาติ
ยั่งยืน

- พัฒนาระบบ
การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
นักศึกษาปจจุบัน
และคณะ

การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาท้องถิ่น

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามแบบธรรมาภิบาล

มีโครงสรางและระบบการ
หนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมไดรับ นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนักใน
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การอนุ
ร
ก
ั
ษ์
ส
ร้
า
งสรรค์
ศ
ล
ิ
ปะและ
การบริการวิชาการใหมีความรูความสามารถใน
และมีความคลองตัว
วั
ฒ
นธรรม
ภู
ม
ป
ิ
ญญาท้
อ
งถิ
น
่
และ
การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข งขัน
สิ่งแวดล้อม

Creativity

Capability Building

Competence

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์
บริหารจัดการหน่วยงานให้มี
เทคโนโลยีการเกษตร ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ
เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน บริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล

-พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
ในคณะ ในการวิจัย
- ส่งเสริมการนา
งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน
- พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิจัยให้
ส่งเสริมงานวิจัยแบบ
ประยุกต์

- ส่งเสริมให้มีการ
วิเคราะห์ความ
ต้องการในการ
ให้บริการจากชุมชน
นาไปใช้ประโยชน์
- ส่งเสริมการ
ให้บริการแก่สังคม
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และ
ชุมชน

C 6 การ ั นาอาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย Care

C 7 การบริหารจัดการ
Commitment

สงเสริมและสนับสนุนการทานุบารุง พัฒนา พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
อาจารยและ โดยเน้นหลักการกระจาย
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
อานาจความโปร่งใส การมี
รวมทั้งการนาองคความรูดานวิชาชีพ บุคลากร
ของคณะ
ส่วนร่วม
มาประยุกตใช้

-ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรม อนุรักษ์และ
เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
- อนุรักษ์ สืบสาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

-วางระบบ หลักเกณฑ์
และมาตรฐานการสรร
หาบุคลากรตามระบบ
การพัฒนาทรัพยากร
ตามฐานสมรรถนะ
- สร้างองค์ความรู้ KM)
ให้กับบุคลากร
- ปลูกจิตสานึกในการ
รักองค์กรให้กับ
บุคลากรทุกระดับ

-ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
- มีระบบการ
บริหารงาน และ
งบประมาณที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- สนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่บูรณาการ
กับงานประจา

C8
การ ั นา
เทคโนโลยีสารสนเท
และการส่อสาร
Computeracy

C9
การติดต่อส่อสาร
โดยใชภาษาต่างประเท
Communication

C 10
การสรางความร่วมมอ
ทังในและต่างประเท
Collaboration

C 11
การยกระดับการให
บริการและปรับปรุง
โครงสราง น าน
Catalyst

.1 ต่อ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ . .2
กลยุทธ์
วิธีการ

-ดาเนินการสรร
หาคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาต่อเชิงรุก

-พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย
- พัฒนาการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
- สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริ การ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนที่ทันสมัย
- พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมให้มี
SDU(Sevice Delivery unit
) ที่สร้างรายได้ให้กับคณะ
และมหาวิทยาลัย

-ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานภายในคณะ

แผนภา ที่ .2 แผนที่ยุทธ าสตร์ Strategy Map) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิสัยทั น์ คณะเปนองค์กรแห่งการเรียนรชันนาของประเท ดานเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นยุทธ าสตร์

บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่
พึ่งประสงค์
ของคณะ

การจัด
การเรียน
การสอน

การ ั นาองค์กร Learning

คุณภา การใหบริการ Customer

บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล

ประสิทธิภา Internal

ประสิทธิผล Financial

การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ Human Capital)
ในระดับสากล
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐานความรู้
การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาท้องถิน่ และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ผลงานวิจัยและวิชาการเป็นที่
ยอมรับและเป็นประโยชน์
สามารถต่อยอดสู่การแข่งขัน
เชิงพาณิชย์ได้

ภาพลักษณ์
คณะ
ในการผลิต
บัณฑิต
นักปฏิบัติ

การจัด
การด้าน
งานวิจัย

เป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้ นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การจัด
การด้าน
บริการ
วิชาการ

สร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์

นาองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
ไปพัฒนาชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

มีบริการ
วิชาการทาง
สังคมที่มี
ความเข้มแข็ง
ตอบสนอง
ความต้องการ
ทุกด้าน

การจัด
การพัฒนา
การด้าน
นวัตกรรม
วัฒนธรรม

การยอมรับในการ
ทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนากฎ
ระเบียบ
ในการ
ปฏิบัติงาน

การจัดการความรู้
การสร้างการมีส่วนร่วม
การบริหารความเสี่ยง

ผู้รับบริการ
มีความ
พึงพอใจจาก
การบริการ
ของคณะ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม

สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลที่มีคณุ ภาพ สร้างความเข้มแข็งขององค์กร

การพัฒนา
การสร้าง
การสร้างสวัสดิการ การจัดระบบ การวางระบบ การสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร
การทางาน
พื้นฐานข้อมูล ฐานข้อมูล เครือข่าย
การศึกษาต่อ
การฝึกอบรม

เป็นศูนย์กลางทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน

สิ่งอานวย
ความสะดวก
ขวัญ กาลังใจ

การพัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน
แบบธรรมา
ภิบาล

การพัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

แผนภา ที่ . แผนที่ยุทธ าสตร์ Strategy Map) ตามประเด็นยุทธ าสตร์ที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ร ี : ร ั
ุ ุ

ร
ี
Human Capital) ร ับ

ร

ความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ประกอบการหรือ
ผู้ใช้บัณฑิตสูง

มีความพึงพอใจใน
เครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งอานวย
ความสะดวก

บัณฑิตมีคุณสมบัติ
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของคณะ

การจัด
การจัด
การ
การ
พัฒนา
คัดเลือก
หลักสูตร
นักศึกษา
TQF

เป็นที่พึ่ง
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาอาจารย์ให้มี
ของชุมชนเพื่อ
ศักยภาพทั้งในด้าน
การพัฒนา
วิชาชีพและทักษะวิชาชีพ การสร้าง
การสร้าง
อย่างยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง
วัฒนธรรม
บรรยากาศ
การเรียนรู้
การเรียนรู้

กระบวน
การจัด
การเรียน
การสอน

สหกิจศึกษา การส่งเสริม
WIL และการ การผลิต
เรียนการสอน เอกสาร
ที่เน้นผู้เรียน ตาราและ
เป็นสาคัญ สื่อการสอน

ี

บัณฑิตที่ได้งานทา
ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระจานวนมาก

ประสิทธิภา Internal

บัณฑิต
มีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน

ี ร

การ ั นาองค์กร Learning

คุณภา การใหบริการ Customer

ประสิทธิผล Financial

ร

การจัด
สิ่ง
อานวย
ความ
สะดวก

การพัฒนา
การฝึกทักษะ
กระบวน
กิจกรรม
สหกิจศึกษาหรือ การประกัน
ส่งเสริม
ฝึกงานใน
คุณภาพ
นักศึกษา สถานประกอบการ การศึกษา

สร้าง
เครือข่าย
วิชาการ
ทั้งในและ
ต่างประเทศ

แผนภา ที่ . แผนทีย่ ุทธ าสตร์ Strategy Map) ตามประเด็นยุทธ าสตร์ที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การ ั นาองค์กร Learning

ประสิทธิภา Internal

คุณภา การใหบริการ Customer

ประสิทธิผล Financial

ประเด็นยุทธ าสตร์ที่ 2 : การ ั นา ักยภา การวิจัย สิ่งประดิษ ์ นวัตกรรม และงานสรางสรรค์
บน น านวิชาชี วิทยา าสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติ
นานาชาติ

งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
ได้รับการ
จดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

ระบบ
การส่งเสริม
ศักยภาพ
นักวิจัย

ระบบ
การส่งเสริม
และสร้าง
นักวิจัย
รุ่นใหม่

พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการวิจัย
นักวิจัยเก่า

งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
ต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์

มีงานวิจัย
การเรียนการสอน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

ชุมชนสังคม
สถานประกอบการ
ได้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย

งานวิจัยที่ต่อยอด
นาไปถ่ายทอดให้กับ
ชุมชน สังคม

สร้าง
ระบบ
การบริหาร
งานวิจัย

งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
ได้
รับรางวัล

นักวิจัยหน้าใหม่

การส่งเสริม
การสร้าง
เครือข่าย
งานวิจัย
และเผยแพร่

สร้าง
องค์ความรู้
จากงานวิจัย

มีชุดโครงการ
วิจัยบูรณาการ
ที่ตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาประเทศ

เผยแพร่งานวิจัยในเวทีต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระบบ
การเชิดชู
นักวิจัย
ที่ได้รับ
รางวัล

การพัฒนา
กฎระเบียบ
การวิจัยเพื่อ
ให้เกิด
ความคล่องตัว

สร้างเครือข่าย
และเผยแพร่
งานวิจัย
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การ ั นาองค์กร Learning

ประสิทธิภา Internal

คุณภา การใหบริการ Customer

ประสิทธิผล Financial

ประเด็นยุทธ าสตร์ที่ : การเสริมสรางความแข็งแกร่ง ใหกับชุมชนและสังคม บน น านความร
มีบริการวิชาการ
มีศูนย์ทดสอบ มีศูนย์บ่มเพาะ
มีโครงการ
มีวิสาหกิจ
มีชุดโครงการ
ให้บริการ
ทางด้าน
มาตรฐาน
บริการ
และสร้าง
ของหน่วยงาน วิจัยบูรณาการที่
SMEs
วิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรม
วิชาการเชิง
อาชีพเป็น ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ตอบสนองต่อ
กับชุมชนและ
และ
และฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบ
มูลค่าเพิ่ม
อุตสาหกรรมและ บูรณาการ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
แห่งชาติ
การ
จากองค์ความรู้ การพัฒนาประเทศ ครบวงจร

ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการ

สร้างระบบ
การบริการ
วิชาการ

มีการบริการ
วิชาชีพ
ครบทุกสาขา

จัดตั้งหน่วยงาน
ประสานงาน
บริการวิชาการ

เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

มีโครงการ กิจกรรม
บริการวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับ
การดารงชีวิตและ
การสร้างอาชีพ

การศึกษา
ความต้องการ
ของชุมชน

มีรายได้จาก
ศูนย์บริการวิชาการ

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากฎระเบียบ
ให้สอดคล้องกับ การบริการวิชาการเพื่อ
ความต้องการ
ให้เกิดความคล่องตัว
ของชุมชน
ในการดาเนินงาน

บูรณาการ
งานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน

สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยัง่ ยืน

แผนภา ที่ . แผนทีย่ ุทธ าสตร์ Strategy Map) ตามประเด็นยุทธ าสตร์ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การ ั นาองค์กร Learning

ประสิทธิภา Internal

คุณภา การใหบริการ Customer

ประสิทธิผล Financial

ประเด็นยุทธ าสตร์ที่ : การอนุรักษ์ สรางสรรค์ ิลปะและวั นธรรม ภมิปัญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอม
มีกิจกรรม
ทานุบารุง
ศาสนา

มีกิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรมชุมชน

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ กิจกรรม

มีกิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ กิจกรรม
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
การดารงชีวติ ชุมชน

มีโครงการ กิจกรรม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้ชุมชนและสังคม
โดยรอบคณะ

การจัดการทางวัฒนธรรม

เพิ่มความรู้เรื่องวัฒนธรรม

บูรณาการงานด้านวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน

แผนภา ที่ . แผนที่ยุทธ าสตร์ Strategy Map) ตามประเด็นยุทธ าสตร์ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ร ี : ร ั

ร บบบร ร ั

ร บบธรร

บ

บุคลากร
ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ

การบริหารจัดการ
มีความโปร่งใส
สามารถ
ตรวจสอบได้

การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการ
ดาเนินงาน

ความยุติธรรม
ในการ
บริหารจัดการ

ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
ต่อการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล

ฐานข้อมูล
ในการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ทั้งภายในภายนอก

ความคล่องตัว
ในการบริหาร
จัดการ

การ ั นาองค์กร Learning

ประสิทธิภา Internal

ประสิทธิผล Financial

ุ ธ

คุณภา การใหบริการ Customer

ร

พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
บริหารจัดการ
องค์กร บุคลากร เพื่อการบริหาร

พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพทั้งในด้านวิชาชี พ

และทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

วิจัยสถาบัน
เพื่อเป็ นฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการ

ส่งเสริม
สวัสดิการบุคลากร

พัฒนากฎระเบียบ
จัดทาระบบ
เพื่อให้เกิด
Competency Based
ความคล่องตัว ของสายวิชาการและ
สายสนับสนุ น
ในการบริหาร

สร้างวัฒนธรรมองค์กร

สร้างเครือข่าย

