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แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
2557 – 2560 ประกอบกับข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 5 บท คือ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ 
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร บทที่ 4 การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การ
ปฏิบัติ  บทที่ 5  การก ากับติดตามประเมินผล  ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จะได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินการในภารกิจต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้มีการพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร   ผ่านกลไก
การระดมความคิดเห็น  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก  ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการ
พัฒนาคณะ อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล   
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2. การรวบรวมสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคต 4 ปี 
 รับฟังปัญหา อุปสรรค และการพัฒนา คณะ 

3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายในระดับประเทศที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแนวปฏิบัติ 
ที่ดี และสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 การศึกษาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)   แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)  
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี พ.ศ.2558   นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) นโยบายรัฐบาล 

4. การสรุปประเด็นเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 การระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ด้านการจัดการศึกษา 
5. การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ  

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ครอบคลุมในทุกระดับ และทุกมิติ  
 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

6. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพ่ือการพัฒนาคณะให้มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ  ตลอดจนมีการกระจายการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นธรรมสู่คณะ ภายใต้ วิสัยทัศน์ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะ ผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”  ซึ่งสอดรับ
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  มีเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และประชาชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  โดยในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน           
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว  ได้ก าหนด กรอบการพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี        
พ.ศ.2557 - 2560  ไว้ดังนี ้
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 44 52 447,853,500 
 ภารกิจเร่งด่วน 32 29 214,220,000 
 ภารกิจปกต ิ 12 23 233,633,500 

1.การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่ง  
ให้เป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) ในระดับสากล 

23 30 176,920,000 

ภารกิจเร่งด่วน 19 19 11,790,000 
ยุทธศาสตร์ 1  Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 13 13 6,400,000 
ยุทธศาสตร์ 3  Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 6 6 5,390,000 
ภารกิจปกติ 4 11 165,130,000 

2.การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

4 6 39,400,000 

ภารกิจเร่งด่วน  ยุทธศาสตร์ 2  Research & Innovations : 
พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

4 3 39,210,000 

ภารกิจปกต ิ - 3 190,000 
3.การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม  
บนพื้นฐานองค์ความรู้ 

4 2 5,368,500 

ภารกิจปกต ิ 4 2 5,368,500 
4.การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

4 3 1,665,000 

ภารกิจปกต ิ 4 3 1,665,000 
5.การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คน
เก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น า 

4 3 1,200,000 

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

4 2 600,000 

ภารกิจปกต ิ - 1 600,000 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

5 8 223,300,000 

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

5 5 162,620,000 

ภารกิจปกต ิ - 3 60,680,000 
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บทที่ 1 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และข้อมูลพื้นฐาน 

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับนี้เป็นการก าหนดนโยบายแผนการบริหาร
จัดการ โดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะน า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก้าวสู่การเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็น
คณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศ
และก้าวสู่ระดับสากล 

แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ต้องการสะท้อนวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหารที่ต้องการก าหนดทิศทางการพัฒนา
คณะ  ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงสร้างประชากรและรูปแบบการบริโภค รวมทั้งความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้และเทคโนโลยี การน าแผนกลยุทธ์ฯ จึงต้องมีการก าหนดกรอบและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้
บังเกิดผล และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ 

1.1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดท าขึ้นบน

พ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ตารางท่ี 1.1  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม การมีส่วนร่วม สถานที ่
15 พ.ย. 57 เสนอโครงการ/กิจกรรม ประมาณการวงเงิน

งบประมาณ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ.ศ.2557-2560 มทร.ธัญบุรี 

- รองคณบด ี
- หัวหน้าส านักงานคณบด ี
- หัวหน้าสาขาวิชา 
- หัวหน้าฝ่าย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

5-8 ก.พ. 57 เสนอแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 
มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2557-2560 

- คณบด ี
- น าเสนองานในท่ีประชุม 
ผู้บริหารระดับสูง มทร.ธัญบุรี 
 

จังหวัดเชียงใหม ่

24-26 ก.พ. 57 ประชุมบุคลากรสายวิชาการ - คณบด ี
- รองคณบด ี
- หัวหน้าสาขาวิชา 
- หัวหน้าสาขา 
- คณาจารย ์

จังหวัดเชียงใหม ่

21 ม.ีค. 57 
 

ร่วมรับฟังการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู ่
การปฏิบัต ิ

- คณบด ี
- รองคณบด ี
- หัวหน้าส านักงานคณบดี 
- หัวหน้าสาขาวิชา 
 
 
 
 
 

ณ ห้องเมธาวี ช้ัน 5 อาคาร
ส านักวิทยบริการ มทร.ธัญบุร ี
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วัน เดือน ปี กิจกรรม การมีส่วนร่วม สถานที ่
25 ม.ีค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเชิง

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ า 

- คณบด ี
- รองคณบด ี
- หัวหน้าส านักงานคณบดี 
- หัวหน้าสาขาวิชา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

25 ม.ีค. 57 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ - กรรมการประจ าคณะ 
- คณบดี 
- รองคณบด ี
- หัวหน้าส านักงานคณบด ี
- หัวหน้าสาขาวิชา 

อาคารส านักงานคณบดี ช้ัน  2 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

28 เม.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ า 

- คณบด ี
- รองคณบด ี
- หัวหน้าส านักงานคณบดี 
- หัวหน้าสาขาวิชา 

อาคารส านักงานคณบดี ช้ัน  2 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับ หน่วยงาน คือ การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ คณะ  มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของคณะที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่ง
คณะได้ก าหนด โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะ  

ส าหรับการก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560 ยึดหลักการกระจาย
อ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของคณะ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตน
รับผิดชอบ โดยที่ฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงาน  
ผู้บริหาร และกรรมการประจ าคณะ เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญท่ีช่วยให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์
และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เป็นคณะชั้นน า ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน  
เป็นที่ยอมรับของสังคม  และ เป็น  “คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็ นคณะนักปฏิบัติ มืออาชีพ ชั้นน าด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

AGR 2560 
“Professional  Faculty” 

Professional  Learning  &  Research  Communities 

Hands – On 

         

              

              

(Soft Skills) 
-                 

-               
           

 

Research &Innovation 

                    
       

          
-       

-            

                  

Internationalization 

      

          

             

                   
        

Modern  Management 

Corporate  Culture  



 

 

 
3 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
คณะได้เห็นความเชื่อมโยงของการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงสนับสนุน เพ่ือให้คณะน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นกรอบในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประวัติการก่อตั้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี เดิมได้ถูกจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต ในปี 2477 ได้ถูกยกฐานะเป็น
วิทยาลัยเกษตรปทุมธานี ในปี 2509 และเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาในปี 2520 และเป็นวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปี 2531 ในปี 2548 ได้ถูกจัด
ให้อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยถูกจัดเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในปี 2549 
หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร   คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการ
การเรียนการสอนโดยเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 7  หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น  1,326  คน 
และระดับปริญญาโท  3  หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น  18  คน มีบุคลากรในสายวิชาการท้ังสิ้น  62  คน 
และสายสนับสนุนทั้งสิ้น  69  คน  

 

1.2.1 พื้นที่ตั้ง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่ ณ  เลขท่ี 2 พหลโยธิน  87  

ซอย  2 ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด  125 ไร่  1 งาน  28 
ตารางวา   ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง   120 เมตร  ยาว  1,600  เมตร  ด้านหน้าติดกับถนนพหลโยธิน  
87  ด้านหลังติดคลองรังสิต 
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1.2.2 การแบ่งส่วนราชการ 

แผนภาพที่ 1.1 โครงสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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1.2.3  หลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ 
ปัจจุบันมีหลักสูตรเปิดสอน จ านวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี            7  หลักสูตร 
- ระดับปริญญาโท    2  หลักสูตร 

  ตารางท่ี 1.2  หลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2551-2556 
ระดับการศึกษา 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

หลักสูตรที่เปิดสอน 10 10 10 10 10 9 

ระดับปริญญาตรี 7 7 7 7 7 7 

- ป.ตรี 4 ปี 7 7 7 7 7 7 

ระดับปริญญาโท 3 3 3 3 3 2 

 
1.2.4 นักศึกษา 

ตารางท่ี 1.3  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2552-2556 
หลักสูตร 2552 2553 2554 2555 2556 

ระดับปริญญาตรี  1,326 1,535 1,649 1,558 1,614 

 การผลิตพืช 135 165 186 172 193 

 เทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 225 246 285 277 324 

 สัตวศาสตร ์ 247 273 289 243 217 

 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 143 153 157 143 147 

 ประมง 145 171 196 185 182 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 367 444 437 426 428 

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 64 83 72 52 22 

 วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร - - 27 60 101 

ระดับปริญญาโท 18 22 20 13 8 

 เทคโนโลยีการผลิตพืช 10 14 13 10 6 

 การบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 5 5 5 1 2 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 3 3 2 3 - 
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ตารางท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษารับใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2552-2556 
 หลักสูตร  2552 2553 2554 2555 2556 
ระดับปริญญาตรี  463 507 454 487 470 

 การผลิตพืช 61 50 54 51 62 

 เทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 67 90 78 93 88 

 สัตวศาสตร ์ 84 72 55 68 62 

 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 45 56 52 47 48 

 ประมง 60 63 59 46 58 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 105 153 129 146 106 

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 41 23 - - - 

 วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร - - 27 36 46 

ระดับปริญญาโท 5 4 - 2 - 

 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3 4 - - - 

 การบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 2 - - 2 - 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 

ตารางท่ี 1.5  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ ระหว่างปีการศึกษา 2552-2556 
หลักสูตร 2552 2553 2554 2555 2556 

ระดับปริญญาตรี  177 201 
 

336 365 198 

 การผลิตพืช 13 24 31 34 28 

 เทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 24 6 50 57 10 

 สัตวศาสตร ์ 36 30 79 74 23 

 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 37 16 31 38 19 

 ประมง 20 13 36 48 11 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 47 109 94 84 92 

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ - 3 15 30 15 

 วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร - - - - - 

ระดับปริญญาโท - - 2 6 - 

 เทคโนโลยีการผลิตพืช - - 1 5 - 

 การบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน - - 1 1 - 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 
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ตารางท่ี 1.6  จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามระดับการศึกษาและคณะ 

หลักสูตร ปริญญาตร ี
ปกต ิ แลกเปลี่ยน รวม 

1. การผลิตพืช - 6 6 
2. สัตวศาสตร ์ - 4 4 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 4 4 

รวม  14 14 
 

 
1.2.5 ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต 

   ตารางที่ 1.7  ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2550-2551 

การมีงานท าของบัณฑิต 
2550 2551 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ที่ได้งานท า 151 74.38 128 80.50 

ก าลังศึกษาต่อ 10 4.93 7 4.40 

ที่ยังมิได้งานท า และไม่ได้ศึกษาต่อ 42 20.69 24 15.10 

อื่นๆ (เกณฑ์ทหาร/อุปสมบท) - - - - 

ผลรวม 203 100 159 100 

ผู้มีงานท าและศึกษาต่อ 161 79.31 135 84.90 
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(ต่อ) ตารางที่ 1.7 ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2552-2554 

การมีงานท าของบัณฑิต 
2552 2553 2554 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ที่ได้งานท า 101 66.45 123 77.85 258 77.25 

ก าลังศึกษาต่อ 13 8.55 16 10.13 15 4.49 

ที่ยังมิได้งานท า และไม่ได้ศึกษาต่อ 38 25 19 12.02 61 18.26 

อื่นๆ (เกณฑ์ทหาร/อุปสมบท) - - - - - - 

ผลรวม 152 100 158 100 334 100 

ผู้มีงานท าและศึกษาต่อ 114 75 139 87.98 273 81.74 

 

ตารางท่ี 1.8  ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 

ปี ระดับความพึงพอใจ 
2549 3.91 
2550 3.68 
2551 3.74 
2552 3.83 
2553 4.07 

 

1.2.6 ข้อมูลบุคลากร 

ตารางท่ี 1.9 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร ระหว่างปี 2552 - 2556 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556 
1. ข้าราชการ 56 55 50 48 46 
2. ลูกจ้างประจ า - - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 7 9 11 11 13 
4. พนักงานราชการ 3 3 2 2 2 
5. ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 2 2 2 

รวมทั้งสิ้น 68 69 65 63 63 
 

ตารางท่ี 1.10 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ระหว่างปี 2552 – 2556 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556 
1. ปริญญาเอก 18 21 22 21 23 
2. ปริญญาโท 40 40 38 37 35 
3. ปริญญาตรี 10 8 5 5 5 
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 68 69 65 63 63 
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ตารางท่ี 1.11  บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปี 2552 - 2556 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556 
1. ศาสตราจารย์         -            -           -          -    - 
2. รองศาสตราจารย์ 2 2 2 2 2 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 31 30 30 29 27 
4. อาจารย์ 35 37 33 32 34 

รวมทั้งสิ้น 68 69 65 63 63 

 

ตารางท่ี 1.12 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556 
1. ข้าราชการ 5 5 5 5 5 
2. ลูกจ้างประจ า 32 31 28 27 25 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย - 2 2 3 4 
4. พนักงานราชการ 3 3 3 3 3 
5. ลูกจ้างชั่วคราว 37 34 36 29 31 

รวมทั้งสิ้น 77 75 74 67 68 

 

ตารางท่ี 1.13  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556 
1. ปริญญาเอก - - - - - 
2. ปริญญาโท 3 3 3 3 3 
3. ปริญญาตรี 17 18 21 20 21 
4. ต่ ากว่าตรี 57 54 50 44 44 

รวมทั้งสิ้น 77 75 74 67 68 
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ตารางท่ี 1.14   แนวโน้มการเกษียณอายุราชการของบุคลากร  

ในระยะเวลาปีงบประมาณ 2556 - 2560 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 
ข้าราชการ 
    สายวิชาการ 
    สายสนับสนุน 

 
1 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
- 

 
2 
- 

 
5 
- 

ลูกจ้างประจ า 4 1 3 1 1 10 
รวมทั้งสิ้น 5 1 3 3 3 15 

 
1.2.7 งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 
รวม 

2552 19,888,010 6,704,280 26,584,290 

2553 8,834,500 8,589,460 17,423,960 

2554 45,327,850 9,110,360 54,438,210 

2555 44,091,600 7,217,400 51,309,000 

2556 49,167,940 11,457,860 60,625,800 

1.2.8  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประเมินผลระบบคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน และภายนอก โดยใช้

เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการในคณะ จากการประเมินผลตามกรอบแนวทางต่าง ๆ 
ระหว่างปี 2550 – 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับผลคะแนนการประเมิน    ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.15  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 
พ.ศ. 2550 
(คะแนนเต็ม 4) 

พ.ศ.2556 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 

3.18 
(ดี) 

4.52 
(ดีมาก) 
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ตารางท่ี 1.16  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2552 
(คะแนนเต็ม 3) 

พ.ศ. 2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2554 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 

2.63 3.02 3.51 

1.2.9  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ปัจจุบันมีการลงนามข้อตรงลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 4 ความร่วมมือ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.17  รายนามหน่วยงานที่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

Continent Country No. University/School/Organization 

Asia Indonesia 1 Universitas 17 Agustus 1945 
  

  
Banyuwagi (UNTAG Baynwagi), Indonesia 

  
   

  
 

2 State Polytechnic of Jember, East Java 
  

   
  

 
3  University of Jember, East Java - Indonesia 

  
   

  China 4 Guangxi Vocational & Technical Institute of  
  

  
Industry 

  
   

 



 

12 

 

บทที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ 

2.1  บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเกิดเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลก  
ยุคโลกาภิวัฒน์  (Global  Change)  การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ  ( Free  Trade  Agreement)  
การก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรู้และข้อมูลข่าวสาร  สภาพบริบทของโลกท่ีส่งผลต่อนานา
ประเทศ  ได้แก่  วิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของนานาประเทศ  วิกฤติความ
ผันผวนของสภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศในฝั่งยุโรป  ปัจจัยภายนอกเหล่านี้  ส่งผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  การเมืองของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมด้านงานวิชาการและวิจัย เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่การ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ   

บริบทและแนวโน้มของโลก  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ  สังคมและ
การศึกษาของประเทศ  เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและเผชิญความท้าทายของโลก  ต่อค่านิยม  
วัฒนธรรม  การเรียนรู้ เพ่ือก้าวสู่สังคมยุคฐานความรู้และในโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลต่อนโยบายของ
ประเทศ ประกอบด้วย    

2.1.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
แนวคิดหลักในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   ยังคงมีแนวคิด                    

ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ    ยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และ            
ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน               
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศ
ไทยทั้งเชิงบวกและลบ  และได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานความรู้ นวัตกรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ การปฏิรูประบบกฎหมายเศรษฐกิจ การท าธุรกิจที่ค านึงถึงสังคม
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยยึด
วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 เป็นเปูาหมาย  ดังนี้  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรี     
บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และหลักธรรมาภิบาล  การบริการ              
สารธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง  มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง  อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  
เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความม่ันคงด้านอาหารและ
พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประการ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม : เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง  ช่วยเหลือ
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กลุ่มคนยากจน  คนด้อยโอกาส  แรงงานนอกระบบ  แรงงานต่างด้าว  ชนกลุ่มน้อย ให้ได้รับบริการต่างๆ  
ของสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนกลุ่มอ่ืนๆ  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
และความขัดแย้งในสังคมไทย  ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน : มุ่งพัฒนาคนไทย
ทุกกลุ่มวัยให้มีความสามารถ ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะหรือส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  5 ด้าน ทั้ง
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสะสมความรู้และน ามาคิดเชื่อมโยง  เกิดเป็นความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์  การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจมีคุณธรรม  
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมของครอบครัวชุมชน และสังคมให้มั่นคง เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน : เป็นการ
สร้างภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอส าหรับผู้บริโภคในประเทศ เป็นฐาน
การผลิตที่ท าให้เกษตรกรเกิดความม่ันคงในอาชีพและรายได้ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งยาจากสมุนไพร ให้ภาค
เกษตร  เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน รวมทั้งจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน : 
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคท่ีใช้การสร้างความรู้ใหม่ๆ  
เป็นเครื่องมือน าไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว  พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในด้านเศรษฐกิจ  สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการผลิต  การค้า  และการลงทุน  รวมทั้งการพัฒนา
ผู้ประกอบการรายใหม่  สร้างเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการขนส่งภายในที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม : เป็นการเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะ
การเป็นประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด  รวมทั้งบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  : เป็นการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  ผลักดันการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การ
เป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ 

 
 

2.1.2  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)  
วัตถุประสงค์ของแผน 
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
2. เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม

คุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
แนวนโยบาย 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการค านึงถึงทิศทางการพัฒนา

ประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประชากร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค์ 1  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา  
 แนวนโยบาย  

1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและ      

มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร 

1.4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ 

1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน         
มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

วัตถุประสงค์ 2  เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 แนวนโยบาย  

1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม            
พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

1.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 วัตถุประสงค์ 3  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้าง
สังคมคุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

 
 แนวนโยบาย  

3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา
ไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 

3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา 
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส              
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 
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2.1.3  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555 - 2559) 
วิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ

เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปี 2559 จ านวนรวม 7 ตัวบ่งช้ี 
1. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับจัดล าดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ.ก าหนด 

1) ภาพรวมของประเทศเท่ากับ 6% 
2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการสร้างองคค์วามรู้  เพ่ือชี้น าสังคมและเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลก เท่ากับ 100% 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามท่ี  สกอ.

ก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด เท่ากับ 25% 
3. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ /เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์  ≥ 3.51 

(ค านวณจากข้อมูลของสมศ. แต่ปรับเปูาหมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน) 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ

สาขาแห่งชาติ เท่ากับ 100% (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ ≥ 4.51 
6. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ  โดยหน่วยงานสถาบัน

วิชาชีพ/องค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เท่ากับ 20% 
7. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ เท่ากับ 100% 

ยุทธศาสตร์ มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ “LEGS” STRATEGY 
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality 

Education and Quality Education at All) (เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม) 
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ให้เป็นอาจารย์) 
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด) 
S = Satang Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนสถาบัน 

อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ) 

ในปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งเปูาหมายการผลิตบัณฑิต  โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ เป็น 40 : 10 : 50 
เท่ากับ 235,412 : 58,853 : 294,266 คน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551-2565) ส าหรับแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัต ิต้องมีคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่วางระบบและกลไกตั้งแต่กระบวนการน ายุทธศาสตร ์ดังกล่าวไปเผยแพร ่
ให้กับทุกสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ รวมทั้งมีระบบก ากับติดตามประเมินผล
ทุก 1 ปี เพ่ือน าผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-
2559) ในช่วงกลางของแผน (ปี 2557) และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นสุด ปี 2559 เพ่ือน าไป
วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป 
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2.1.4    แผนยุทธศาสตร์อาเซียน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการเตรียมความพร้อมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ            

เปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา  ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู้การเป็นประชาคมอาเซียนในปี                 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ที่จะท าให้บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล  และมีความรับผิดชอบ   
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์  3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  (2) การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน  และ (3) การสร้างเสริมบทบาทของอุดมศึกษา
ไทยในประชาคมอาเซียน 

2.1.5  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) 
 นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ    
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-
2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน”  โดยมีการ
ก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
วิจัยของประเทศให้สูงข้ึน และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการ            
ที่เหมาะนสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพานิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างศัยพภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน และประชาคมอย่างแพร่หลาย 

2.1.6  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2565) 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2565) 
มีวิสัยทัศน์ที่เน้น “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”  โดยการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนฯ 5 ประการ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม  ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม   โดยมีเปูาหมาย  คือ ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจ
สีเขียว ตลอดจนมีผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมขีดความสามารถ  ความยืดหยุ่น  และนวัตกรรมในภาคเกษตร  ผลิต
และบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีเปูาหมาย คือ  

1) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้ผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อป ี 
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2) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้มูลค่าเพ่ิมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อป ี 

3) มีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรี และท าให้การส่งออกขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเปูาหมาย คือ  

1) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สามารถปูองกันการสูญเสียชีวิตและลดมูลค่า             
ความเสียหายรวมได้กว่าร้อยละ 1 ของ GDP  

2) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ 20-25 โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  

3) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สามารถช่วยให้การบริโภคท่ีมีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีเปูาหมาย คือ  

1) เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
2) ผลิตภาพแรงงานของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายตัวเพ่ิมข้ึน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี  
3) เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น  25 คนต่อประชากร  10,000 คน โดยเป็น

บุคลากรที่ท างานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ยุทธศาสตร์ที่  5: การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยมีเปูาหมาย คือ  
1) การมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ให้อยู่ในล าดับไม่เกินที่ 25 ของโลก (IMD)  
2) เกิดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP  
3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.1.7  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษา               
ในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552 – 2561 
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 

1.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ  มีความ
สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถ
แข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน” 

2.  มีการก าหนดเปูาหมายปี 2561  ไว้ดังนี้ 
1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และ

มีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือการรับรองสมรรถนะความรู้  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
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3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น  โดยมีสัดส่วน
ผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40 

5) ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 65 และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 

3.  มีกรอบการด าเนินงานพัฒนาการผลิตและพัฒนาก าลังคนโดย 
1) ก าหนดทิศทางความต้องการก าลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน      

ทั้งกลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต 
2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อรับรองความรู้เชิงวิชาการ  สมรรถนะวิชาชีพ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมจัดตั้งองค์กรเพื่อรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  อาจารย์ ผู้บริหาร 
และสถาบันการศึกษา 

3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียน
เลือกเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 

4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ในงานอาชีพ  โดย
ขยายระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการท างานควบคู่การเรียน 

4. เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และกรอบการด าเนินงานดังกล่าว  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
และมาตรการ สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 : ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ  ประกอบด้วย 10 มาตรการ 
เช่น จัดระบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย  เพ่ือเปิดโอกาสให้ก าลังคนเข้ามาเรียนรู้และออกไป
ประกอบอาชีพ จัดระบบรับรองประสบการณ์ของบุคคล และระบบสะสมหน่วยการเรียน ( credit bank 
system) พัฒนาหลักสูตรเน้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกว้าง ให้มีการจัดการศึกษาและเรียนรู้ที่บูรณา
การกับการท างาน (Worked Integrated Learning : WIL) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานฯ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สภาหอการค้าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาคุณภาพก าลังคนทุกระดับ  ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น  การ
พัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ทักษะและคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ( skill intensive) พัฒนา
ก าลังคนระดับสูงเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมความเป็น
เลิศของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (gifted & talented) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห่งชาติ   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 9 มาตรการ 
เช่น ปรับกระบวนทัศน์การศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ืออาชีพ  และส่งเสริมค่านิยมด้าน
อาชีวศึกษา พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ  และระบบเทียบโอนตามความรู้และประสบการณ์ตาม
มาตรฐานสมรรถนะ  จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติใน  สัดส่วนมากกว่าทฤษฎี
และการเรียนรู้งานอาชีพ ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น 
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หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังค ม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถานประกอบการ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         
สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาด
แคลนและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 8 มาตรการ เช่น  ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียน
สายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จัดท าฐานข้อมูลก าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Science and 
Technology : S&T) และสาขาอ่ืน  ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์  รวมทั้งก าลังคนสาขาขาดแคลนและสาขาจ าเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่  5 : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของก าลังแรงงาน  ประกอบด้วย 
11 มาตรการ เช่น พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ  จัดการฝึกอบรมอาชีพ
ต่อยอดให้ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (12+1) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะหลัก( core competencies) โดยสอดแทรกใน
หลักสูตรฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสถานศึกษา
ในท้องถิ่น เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห่งชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  6 : เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาก าลังคน   ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี   สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจ เอกชน  สถาน
ประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  ส่งเสริมสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
รวมทั้งในกลุ่มจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค  ปรับรูปแบบขององค์กรและ/หรือกฎกติกาต่างๆ  ที่
เอ้ืออ านวยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาวิจัย
แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
10 มาตรการ เช่น พัฒนาระบบการผลิตครู - อาจารย์ ส าหรับการศึกษาสายอาชีพ  หรือผลิตครูช่างให้มี
คุณภาพและพอเพียง พัฒนาครูประจ าการและ ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ จัดท ามาตรฐาน
วิชาชีพครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา  สร้างแรงจูงใจให้ผู้มีประสบการณ์ในอาชีพมาเป็น
ครู - อาจารย์ การศึกษาอาชีพ โดยให้ค่าตอบแทนตามความสามารถ (pay per performance) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  สถาน
ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่  8 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ 
เช่น จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือก าหนดนโยบาย  เปูาหมาย วางแผนผลิต
และพัฒนาก าลังคนของประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ( National Qualification  Framework 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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— NQF)  พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  ( Thai Vocational  Qualification — TVQ) และจัดตั้ง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ก าหนดศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา  และ
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  ( area of excellence และ center  of  excellence) สร้างกลไกใน
การประสานความร่วมมือระหว่างการพัฒนาก าลังคนในระดับประเทศและการพัฒนาก าลังคนในระดับ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัย
แห่งชาติ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น  สนับสนุนสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมผลิตและพัฒนา
ก าลังคน  ก าหนดทิศทางความต้องการก าลังคน และจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา   องค์กรผู้ใช้
ก าลังคนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความ
พร้อมให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น  จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบข้อมูลก าลังคนร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (data exchange) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สภาวิจัย
แห่งชาติ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย  และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2.1.8  การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ในการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จัดท ากรอบการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยังยืน : New Growth 
Model  โดยประกอบไปด้วย  3  เรื่องหลัก  คือ   

(1) Growth & Competitiveness – หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง   

 
(2) Inclusive Growth – ลดความเหลื่อมล้ า  ซึ่งกระทรวงศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ใน

ส่วนของแผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ คือ ปฏิรูป
การศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยี การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บ
เล็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)  

(3) Green Growth – เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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2.1.9  นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา 

 แม้ว่านโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาโดยตรงหรือนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการอุดมศึกษาจะมีความส าคัญต่อทิศทางอุดมศึกษาไทยก็ตาม แต่นโยบาย
ดังกล่าวย่อมอาจถูกปรับเปลี่ยนได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ การ
วิเคราะห์นี้จึงท าให้น้ าหนักการวิเคราะห์น้อยกว่ากรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลปัจจุบัน (พ.ศ.2556) จะมีความส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยตรง และส่งผลต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในช่วงปีงบประมาณ 2556-2560 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการก าหนดทิศทางการผลิต และพัฒนา
ก าลังคน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย การน าความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไป
สนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์เพื่อลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท) และยุทธศาสตร์เพื่อ
วางระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (โครงการเงินกู้ 3.5 แสนล้าน) 

 
 1. ยุทธศาสตร์เพื่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ  
 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ........ 
หรือที่รู้จักกันในชื่อ พ.ร.บ. 2 ล้านบาท หลังจากท่ีผ่านความเห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 
 สาระหลักของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ “บัญชีท้ายพระราชบัญญัติซึ่งแจกแจงรายละเอียดโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจัดแบ่งได้เป็น 3 ยุทธศาสตร์ 8 แผน และ 56 
โครงการ โดย 3ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
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 1) ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนน  สู่รูปแบบที่ต้นทุนต่ ากว่าววงเงิน รวม 
3.54 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 3 แผนย่อย ได้แก่ 

 โครงการข่ายรถไฟร่างคู่ 
 ท่าเรือล าน้ า – ท่าเรือน้ าลึก 
 พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 

 2) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและ
ขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งเป็น 2 แผนย่อย 

 พัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน 
 พัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค 

 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อยกระดับความคล่องตัว แบ่งเป็น 3 แผนย่อย 
 ขยายโครงข่ายรถไฟฟูา 
 โครงข่ายถนนในพื้นท่ีปริมณฑลและเมืองใหญ่ 
 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 

แผนการลงทุนดังกล่าวมีระยะ 7 ปี (2556 - 2563) มีเปูาหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ            
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ แต่การลงทุนตามแผลดังกล่าวจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งจะมีโครงการขนาดใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้น ในช่วงปี 2556-2557 

 การลงทุนตามโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ ส่งผลดีกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดข้ึนตามระบบโซ่
อุปทาน (Supply – chain) ตามมาอีกมากมาย ตั้งแต่ ต้นน้ า - กลางน้ า – ปลายน้ า เช่น อุตสาหกรรม
ประเภทราง อุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะการ พลาสติก วัสดุศาสตร์ พลังงาน การบ ารุงรักษา เป็น
ต้น และทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงพึงตระหนักและพยายาม
ปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องทิศทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
ดังกล่าว  เช่น ทิศทางการผลิตก าลังคน การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม
เป็นที่ปรึกษาโครงการในการก าหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ
ทางวิศวกรรม การควบคุมงาน และการบริหารโครงการ เป็นต้น 

 2. ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ า (กยน.) ได้พิจารณาแผน

แม่บทในการบริหารจัดการน้ าในระยะเร่งด่วนและระยะยาว 8 แผน ประกอบด้วย 

1) แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุาและระบบนิเวศน์ เพื่อฟ้ืนฟูปุาต้นน้ า ซึ่งเป็นแหล่งส าคัญในการ
ดูดซับและชะลอน้ า รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมเติมตามศักยภาพพ้ืนที่ และเพ่ือพัฒนา
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม โดยแผนงานจะฟ้ืนฟู อนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้ าที่
เสื่อมโทรม การจัดท าโครงการอนุรักษ์ดินและน้ าการส่งเสริมให้มีการปลูกปุาเศรษฐกิจ และจัดท าปุา
ชุมชน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาชายเลน การปรับปรุงการใช้น้ าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพิ่ม
ศักยภาพการกักเก็บน้ าและการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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2) แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลัก และจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าชองประเทศ
ประจ าปี ให้สามารถปูองกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยพัฒนาแผนการบริหาร
จัดการน้ าในเขื่อนส าคัญ ในลุ่มน้ าส าคัญ จัดท าแผนการบริหารน้ าในกรณีต่างๆ ( Scenario) และ
น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องสู่สาธารณชนต่างๆ เพื่อการรับรู้และตระหนักการเตรียมการปูองกัน บรรเทา
ปัญหาอุทกภัย 

3) แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ เพ่ือปูองกัน
และบรรเทาปัญหาน้ าท่วม โดยการด าเนินงานประกอบ 4 แผนย่อย ประกอบด้วย  1.) การปรับปรุง
ระบบค้ันกั้นน้ า อาคารบังคับน้ า ระบบระบายน้ า 2.) การปรับปรุงทางระบายน้ า ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีด
ขวางในคูคลองและทางระบายน้ า 3.) การเสริมคันกั้นน้ าและการด าเนินการตามแนวพระราชด าริ 4.) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าและบริหารจัดการน้ าหลากในพื้นที่เฉพาะ โดยรวมงบประมาณ
ด าเนินการในระยะเร่งด่วนของหน่วยงานต่างๆ จ านวน 17,126 ล้านบาท โดยในปี 2555 มีข้อเสนอ
งบประมาณด าเนินงานจ านวน 12,610 ล้านบาท และในปี 2556 จ านวน 4,516 ล้านบาท 

4) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย เพื่อให้มีข้อมูลที่จ าเป็นในการ
บริหารจัดการน้ า และมีแบบจ าลองเตืนภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีองค์กรในการเตือนภัยที่มีเอกภาพ 
ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการ โดยการจัตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ าแห่งชาติ การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์
และระบบเตือนภัย และการปรับปรุงองค์กร ระบบตรวจวัดข้อมูล และระบบการสื่อสารข่าวการเตือนภัยจากน้ า 

5) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ เพื่อให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเฉพาะระบบปูองกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีที่มีความส าคัญ โดยมีแนวทาง อาทิ พัฒนา
ระบบปูองกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีที่มีความส าคัญ รวมทั้งให้มีระบบคลังเครื่องมือ การจัดเตรียมแผน
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

6) แผนงานก าหนดพื้นที่รองรับน้ านอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบการใช้พ้ืนที่
เพ่ือการรับน้ า โดยการก าหนดพื้นที่รับน้ านองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่าง รวมทั้งการฟ้ินฟู
และพัฒนาพื้นที่รับน้ านองเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่แก้มลิงธรรมชาติและชะลอน้ าหลากในภาวะวิกฤต การจัดท า
แผนการผันน้ าลงสู่พื้นที่รัลน้ านอง และการก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
พ้ืนที่ที่ถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่รับน้ า 

7) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อการบริจัดการน้ า เพ่ือให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ า เพื่อให้มี
องค์กรบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤต ในลักษณะ 
Single command ซึ่งในระยะเร่งด่วนให้คณะกรรการเฉพาะกิจเพ่ือการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบมหาย เป็นประธานและมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 
สามารถสั่งการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเปูาหมายของแผนปฏิบัติการ และ
ให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศแบบบูรณาการเป็นการถาวรในการบริหารจัดการน้ า
ให้เป็นเอกภาพ มีลักษณะเป็น Single command ในภาวะฉุกเฉิน หรือเม่ือเกิดอุทกภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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8) แผนงานสร้างความเข้าใจการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาด
ใหญ่ของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดปัญหาอุทกภัยในภาพรวม ให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
รวมถึงอุทกภัยรวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญ่อ่ืนๆของภาพรัฐและภาคีที่เก่ียวข้องได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชน ประชาชน โดยการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ 
ประชาชน เอกชน ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจรวมทั้งการพัฒนาขีเความสามารถขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ เพื่อที่คณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วนสามารถด าเนินงานแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ และมี
บทบาทในการท างานมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ส าหรับแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย ระยะเร่งด่วน มี 6 แผนงาน ได้แก่  
1. แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลัก และจัดท าแผนบริหารจัดการกักเก็บน้ าของ

ประเทศประจ าปี แผนนี้ให้รายงานความก้าวหน้าต่อ กยน. ในเดือนมกราคม 55 
2. แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิม หรือตามแผนวางไว้ ซึ่งจะมีการ

ปรับปรุงคันกั้นน้ าอาคารบังคับน้ า ระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ทั่วไป ใช้งบประมาณ 2555 
จ านวน 7,012.82 ล้านบาท และปี 2556 จ านวน 4,515.7 ล้านบาท ขณะที่ปรับทางระบายน้ า ขุด
คลอง ขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลองและทางระบายน้ าและบริหารจัดการน้ าใช้งบประมาณปี 2555 จ านวน 
1,695.27 ล้านบาท การเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าและบริหารจัดการน้ าหลากในพื้นที่เฉพาะ ใช้
งบประมาณปี 2555 จ านวน 2,984.05 ล้านบาทและเสริมคันกั้นน้ าและการด าเนินการตามแนว
พระราชด าริ ใช้งบประมาณ ปี 2555 จ านวน 868.2 ล้านบาท โดยทั้ง 4 เรื่องนั้นพิจารณาโครงการแล้ว
เสร็จเดือน ม.ค. 2555 

3. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบพยากรณ์เตือนภัยให้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน
มีนาคม 2555 

4. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2555 
5. แผนงานก าหนดพื้นที่รับน้ านองและมาตรการเยียวยา ให้ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2555  
6. แผนงานปรับปรุงบริหารองค์กรเพื่อการบริหารองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ า ให้ด าเนินการ

แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2555 ซ่ึงต้ังแต่แผนงานท่ี 3-6 นั้นไม่มีการใช้งบประมาณ 

 ส าหรับแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีของลุ่มน้ า
เจ้าพระยา) ที่มีการอนุมัติในกรอบวงเงิน 300,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 

1. แผนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ปุาและระบบนิเวศน์ เป็นการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ า รองรับการดูดซับ
น้ าและชะลอน้ า 

2. แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลัก และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าของประเทศประจ าปี 
3. แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งปลูกสร้างเดิม อาทิปรับปรุงคันกั้นน้ า อาคาร

บังคับน้ า ระบบระบายน้ า รวมถึงการขุดลอกคูคลอง 
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4. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัย โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูล
น้ าแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยต่างๆ ให้เป็นเอกภาพและมีความน่าเชื่อถือ มีการสร้างแบบจ าลอง
การพยากรณ์และระบบเตือนภัย รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากน้ า 

5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ เพื่อพัฒนาระบบปูองกันอุทกภัยในพื้นที่ส าคัญ อาทิ แหล่ง
ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม แหล่งมรดกวัฒนธรรม 

6. แผนงานการก าหนดพื้นที่รองรับน้ านอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้พื้นท่ีเพ่ือการรับน้ า รวมถึงการก าหนดมาตรการชกเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี รับน้ า การสนับสนุนการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนที่ขาดหายไป 

7. แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ า โดยให้มีวอค์กรบริหารจัดการน้ าแบบบูรณา
การ สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในช่วงวิกฤตโดยในระยะเร่งด่วนให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการสามารถสั่งการได้ทันที 

8. แผนงานสร้างความเข้าใจการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยของ
ทุกภาคส่วน โดยเป็นการด าเนินการให้ภาครัฐและภาคีท่ีเกี่ยวข้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ประชาชนในการท างาน และจะต้องสื่อสารข้อมุลไปยังประชาชนให้เกิดความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง 
และความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน 

 การลงทุนตามโครงการดังกล่าว เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ จะส่งผลการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดข้ึนตามระบบโซ่อุปทาน 
(Supply - chain) ตามมาอีกมากมาย ตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า เช่น อุตสาหกรรมประเภทร่าง 
อุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะการ พลาสติก วัสดุศาสตร์ พลังงานการบ ารุงรักษา การบริหารจัดการ
แหล่งน้ า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น และเป็นทิศทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตระหนักและพยายามปรับทิศ
ทางการพัฒนาคณะไปให้สอดคล้องทิศทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของประเทศดังกล่าว การน า
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนโครงการ โดยอาจร่วมมือกับเครือข่าย ภาคสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของคณะ การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ
ทางการเกษตร การควบคุมงานและการบริหารโครงการ เป็นต้น 
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2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ 

  

รหัส ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1 บุคลากรมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

S2 มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่คณะชั้นน าทางวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร และที่สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน 

S3 เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้(Work-Integrated 
Learning –WIL) และเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการจริง 

S4 ได้รับการยอมรับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

S5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกลุ่มงานที่ดูแลเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะ 

S6 มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ  สกอ. 

W2 บุคลากรส่วนมากยังต้องพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 
W3 ยังไม่มีการน าผลประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 
W4 นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีลักษณะการเรียนรู้เชิงรับมากกว่าการคิดวิเคราะห์ และมีความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศต่ ากว่าเกณฑ์ 
W5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาองค์ความรู้และวิจัยสถาบันเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ

พัฒนายังไม่เพียงพอ และได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่น้อย 
W6 การบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ ยังมีจ านวนน้อย 
W7 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่มียังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
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รหัส ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

O1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
และนโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญเก่ียวกับการศึกษาซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการศึกษามากข้ึน  

O2 บทบาทของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ิมมาก
ขึ้น 

O3 ภาคเอกชนให้ความร่วมมือโดยเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  
การเรียนการสอนมากขึ้น 

O4 การใช้เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) เพ่ือพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) 
ของสถานประกอบการ ส่งผลให้ความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  

O5 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558เป็นโอกาสให้คณะสามารถพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน  

O6 นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการเกษตรและอาหาร 
อุปสรรค (Threats) 

T1 การเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษา และการลงทุน ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้การ
แข่งขันมีแนวโน้มรุ่นแรงขึ้น 

T2 สภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

T3 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีการแข่งขันสูง 
T4 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ห้องปฏิบัติการ 
T5 กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัวส่งผลให้การพัฒนาของคณะมีอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ปรัชญา (Philosophy) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนากําลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร

ให้มีทักษะความชํานาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทย  

ปณิธาน (Determination) 
มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ค่านิยมองค์กร (Core values) 
 กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง   
 ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ   
 โปร่งใสและตรวจสอบได้   
 ไม่เลือกปฏิบัติ   
 มุ่งภักดีต่อองค์กร  

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
 วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)  
 วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)  
 วัฒนธรรมสมรรถนะ  (Competency Culture)  
 วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว  (Learning & Adaptive Culture)  

มุ่งสู่การเป็น “ SMART” University ในเชิงบริหาร 
 SMART = เก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง คล่องแคล่ว นําสมัย 
 S – Strong     =  แข็งแกร่งด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี 
 M – Modern  =  ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและแข่งขันได้ในระดับสากล 
 A – Agile       =  คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว จิ๋วแต่แจ๋ว 
 R – Reform    =  ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
                                  ตอบสนองความตอ้งการของผู้รบับริการ  
 T – Trust       =  ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

อัตลักษณ์ (Identity) 
  “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “คณะนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ” 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ( Hands-on) ที่มีความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะสังคม ( Soft skills) และประสบการณ์ในการทํางานจริง โดยการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ บนพื้นฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บัณฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็น ทําเป็น  สร้างเป็น 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเปน็ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่สําคัญ 
(Principle) ของศาสตร์นั้นๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้สอนที่ผ่านการอบรมแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว  

ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานและข้ันสูงให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ 

ทักษะทางสังคม ( Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจาก
ศาสตร์เฉพาะสาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้นอกชั้นเรียนด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ใน มทร. ธัญบุรีโดยเน้นทักษะทางสังคมที่สําคัญจํานวน 8 ด้าน ดังนี้ 

 
 1.  ภาษาต่างประเทศ 
 2.  การสื่อสารและสารสนเทศ  (Communication and IT) 
 3.  การทํางานเป็นทีม  (Teamwork) 
 4.  ใฝุเรียน ใฝุรู้  (Learn how to learn) 
 5.  คิดวิเคราะห์ หรือกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
 6.  นิสัยอุตสาหกรรม  
 7.  ความมีระเบียบวินัยและรักองค์กร 
 8.  จิตสาธารณะ  

ประสบการณ์ในการท างานจริง หมายถึง การฝึกงาน สหกิจศึกษา การทํางานจริง การแก้
โจทย์ในสถานประกอบการ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ ในสาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเข้าช่วย และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
ของสถานประกอบการ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 
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พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมี

คุณภาพ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขัน 
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข 

และความก้าวหน้า 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอ้ือต่อนโยบายหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ 

(Human Capital) ในระดับสากล 
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และ

ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ 
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อม  

ในการเป็นผู้นํา 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของคณะ 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ” และมี

คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณา

การกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทํางาน  บนฐานสมรรถนะ

ของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดข้ึนกับองค์กร 
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 
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กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน  
2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 
3. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการ
พัฒนาประเทศ    

5. ลดความเลื่อมล้ําในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. สร้างระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการ
เผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน 

7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 

 

กลวิธี  / มาตรการ 

1. พัฒนารูปแบบ (Model)  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเกษตร 
3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ สําหรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์ 
4. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ 

ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 
5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ 
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชา  ให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ร่วมกับภาคประกอบการ 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
8. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนโดย

สามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
9. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ  การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 
10. ฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการให้เข้าใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
11. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 
12. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
13. เพ่ิมพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การทํางานมีประสิทธิภาพ  
14. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
15. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ 
16. จัดทํา Activities Transcript ส่งเสริมให้นักศึกษาทํากิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
17. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบ

ความสําเร็จในการศึกษา 
18. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
19. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี 
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20. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน์ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 

21. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ 
22. ทบทวน MOU จัดระดับ กลุ่มความร่วมมือ และหาพันธมิตรหลักในการดําเนินความร่วมมือเชิงลึก 
23. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย 

อาสาสมัคร 
24. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้น 

การเทียบโอน หลักสูตร Dual Degree เพ่ือนักศึกษาต่างชาติ 
25. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ 

การใช้สื่อ e-Learning 
26. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อความ

เข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
27. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
28. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ 
29. มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน การดําเนินกิจกรรมกับต่างประเทศ เช่นการเดินทาง

ต่างประเทศ  การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุการออกหนังสือเดินทาง  
30. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับคณะ 
31. ปรับปรุงอาคาร ให้มีความเหมาะสมกับการรับรอง นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างชาติ 
32. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
33. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้คําปรึกษา 
34. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
35. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยกําหนดเป็น

หัวข้อบรรยาย ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
36. ให้ความสําคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ  

การใช้งานนอกเวลาเรียน 
37. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา  
38. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และ

จัดเก็บรวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมองของคณะ 
39. การพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ  
40. สร้างโอกาส สร้างรายได้ และ พัฒนาศักยภาพของชุมชน ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
41. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และเพ่ิมความ มั่นคง

ให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
42. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
43. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสํานึก การอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
44. กําหนดให้คณะวิชาพัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
45. พัฒนาด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคณะเป็น Green Faculty 
46. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
47. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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48. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual 
Development Plan และสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ทําผลงานทางวิชาการ 

49. พัฒนาระบบ Successor Plan 
50. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education 

และบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วย R&D 
51. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ 

(Embedded) 
52. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อเตรียมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถใน

การบริหารจัดการ 
53. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้นํา  
54. สร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน 
55. สนับสนุนกิจการของคณะ 
56. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
57. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ 
58. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอ่สังคม 
59. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะให้เป็นคณะที่มีชีวิต มีบรรยากาศความเป็น Hands On ใน

รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
60. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
61. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพ่ือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
62. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานเทียบเท่าระดับสากล  
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ และ
โครงการ/กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์                 
ที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  :  การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี 
คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล 
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนารูปแบบ (Model)  การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของกลุ่มสาขาวิชา
การเกษตร 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ  
สําหรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
และการฝังตัวของอาจารย์ 
4. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) 
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และ
ข้อปฏิบัติ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
ครบถ้วน 
5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตร
ร่วมกับภาคประกอบการ 
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและ
รายวิชา  ให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติ ร่วมกับภาคประกอบการ 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
8. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้
เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
 

1. วิจัยรูปแบบ(Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ เชิงลึก ของกลุ่มสาขาการเกษตร 
2. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพร่วมกับ  
สถานประกอบการ หนึ่งคณะ หนึ่งหลักสูตร 
3. พัฒนาหลักสูตรเดิมของแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้อง
กับรูปแบบ (Model) เชิงลึก ของแต่ละสาขาวิชา 
4. พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องการผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติมืออาชีพ และการเผยแพร่  
6. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในรูปแบบการสอน
และบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วย STEM (Science, Technology, Engineering,  
& Mathematics) Education Model 
7. โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะ 
การเรียนการสอนรูปแบบ  WIL or Cooperative 
Learning, RBL & PBL 
8. โครงการฝังตัวเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะใน  
สถานประกอบการสําหรับอาจารย์ 
9. โครงการคลินิกวิชาการสําหรับนักศึกษา  
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
10. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง 

กลยุทธ์ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ  
การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถาน
ประกอบการ 
 

1. โครงการต่อยอดความร่วมมือ ระหว่าง 9 มทร.และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
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2. ฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
ให้เข้าใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
3. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 
4. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

2. โครงการต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทํา 
MOU ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ 
การแลกเปลี่ยนและให้นักศึกษาฝึกงาน  การวิจัย หรือ 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. เพ่ิมพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะ
ทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับ
งานด้านวิชาการ 
4. จัดทํา Activities Transcript ส่งเสริม 
ให้นักศึกษาทํากิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ 
5. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา
ประสบความสําเร็จในการศึกษา 
6. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สวัสดิการ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุน
คนที่มีความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความ
ประพฤติดี หรือเรียนดี 

 
8. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้
เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการ
ประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะและมหาวิทยาลัย  
9. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ศิษย์เก่า และการระดมทุนเพื่อสนับสนุน
กิจการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านภาษาต่างประเทศ  
2. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ  
(Communication and IT) 
3. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านการทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
4. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านการใฝุเรียน ใฝุรู้ (Learn how to learn) 
5. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านการคิดวิเคราะห์ (กระบวนการคิดและ 
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ) 
6. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านนิสัยอุตสาหกรรม  
7. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านความมีระเบียบวินัยและรักองค์กร 
8. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านจิตสาธารณะ 
9. โครงการเพชรราชมงคล 
10. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
11. โครงการคณะสีขาวปลอดสารเสพติด 
 
 

กลยุทธ์ 4 : การพัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. ทบทวน MOU จัดระดับ กลุ่มความ
ร่วมมือ และหาพันธมิตรหลักในการดําเนิน
ความร่วมมือเชิงลึก 
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
ต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting 

1. โครงการต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทํา 
MOU ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ 
การฝึกประสบการณ์การทํางาน  การวิจัยร่วม และ  
การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
2. โครงการแลกเปลี่ยน จ้าง หรืออาสาสมัคร  บุคลากร
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Professor นักวิจัย อาสาสมัคร 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การ
ฝึกอบรมระยะสั้น การเทียบโอน หลักสูตร 
Dual Degree เพ่ือนักศึกษาต่างชาติ 

หรือนักศึกษาจากต่างประเทศมาทํางานหรือเรียน  
ที่ มทร.ธัญบุรี 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบ Dual Degree ที่เป็น
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

4. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อ
การเรียนรู้ การใช้สื่อ e-Learning 
5. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน 
ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพ่ือน
บ้านเพื่อความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ต่างกัน 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่ง
ผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
7. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนา
ระดับนานาชาติ เป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดประชุมนานาชาติ 
8. มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน 
การดําเนินกิจกรรมกับต่างประเทศ เช่นการ
เดินทางต่างประเทศ  การปฐมนิเทศนักศึกษา
ต่างชาติ การต่ออายุการออกหนังสือเดินทาง 
9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่
เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับคณะ 
10. ปรับปรุงอาคาร มีความเหมาะสมกับ
การรับรอง นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 
ชาวต่างชาติ 

4. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
5. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่ม
อาเซียน หรือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน เกลาหลี   
สําหรับอาจารย์และบุคลากร 
6. โครงการจัดทําห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนและเปลี่ยน
วัฒนธรรมบาฮาซาของอินโดนีเซีย 
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 
AUN 
8. โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาไปในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  :  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป้าประสงค์ 2 : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  

กลยุทธ์ 1 : พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ    

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE 
RESEARCH เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและ
นวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือ
และให้คําปรึกษา 
3. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ 

1. โครงการ One Teacher One Research 
2. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์และสนับสนุนส่งเสริม
การนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
3. โครงการพัฒนาระบบและกลไกด้านวิจัย 
4. โครงการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับ
กลุ่มเปูาหมาย 
5. โครงการให้ความรู้ในการนําผลงานงานวิจัย  
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ระดับนานาชาติ  
4. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดย
กําหนดเป็นหัวข้อบรรยาย ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
5. ให้ความสําคัญกับ STUDENT 
PROJECT ในการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการ การใช้งานนอกเวลาเรียน 
6. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงงาน
นวัตกรรมนักศึกษา ในทุกๆ CLUSTER  
7. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจัย 
นวัตกรรม และจัดเก็บรวบรวมเป็นคลัง
ปัญญา คลังสมองของคณะ 
 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ จดทะเบียน
เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
6. โครงการเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศและ/หรือต่างประเทศมาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาวารสารอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
7. โครงการพัฒนาคลินิกนักวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  :  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ 

เป้าประสงค์ 3 : ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  

กลยุทธ์ 1 : ลดความเลื่อมล้ําในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สังคม เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ  
2. สร้างโอกาสและรายได้แก่ และ พัฒนา
ศักยภาพของชุมชน ด้วยแนวคิดเชิง
สร้างสรรค ์
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และ
เพ่ิมความ มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการ
บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 

1. แผนงานพัฒนางานการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสังคม 
  1.1 โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
  2.2   โครงการบริการวิชาการท่ีอบรมให้บุคคลทั่วไป 
 
 
 

 
 
 
 



 

40 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  :  การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 4 : มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษา
สิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน    

  

กลยุทธ์ 1 : สร้างระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่
กิจกรรมต่อสาธารณชน    

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสํานึก การอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. กําหนดให้คณะวิชาพัฒนารายวิชาและ
สอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาด
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนาด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคณะเป็น Green 
Faculty 
4. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. โครงการพัฒนาการบริหารงานวัฒนธรรมโดย
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟู  
อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รักษาสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและตระหนักถึงการ
พัฒนาที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม  และให้ความสําคัญต่อ
การปฏิบัติ 3 Re (Reuse, Reduce & Recycle) 
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในคณะและ
ในกระบวนการเรียนการสอน  การอบรมหรือหลักสูตร
ระยะสั้นที่เน้นเทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  :  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี  
คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นํา 
เป้าประสงค์ 5 : บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทํางานบน
ฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดข้ึนกับองค์กร  

  

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล 
Individual Development Plan และ
สนับสนุนรางวัลให้กับผู้ทําผลงานทางวิชาการ 
2. พัฒนาระบบ Successor Plan 
3. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education 
และบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วย R&D 
4. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถาน
ประกอบการ (Embedded) 
5. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นํา  
เพ่ือเตรียมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์  
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
6. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้นํา  
7. สร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
รายบุคคล (IDP - Individual Development Plan) 
ในรูปแบบ Competency และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามสมรรถนะ 

2. โครงการ One Teacher One Text 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ                
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 6 : มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
การทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 

  

กลยุทธ์ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. สนับสนุนกิจการของคณะ 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วน 

 
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ 
4. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิต
บัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะให้เป็น
คณะที่มีชีวิต มีบรรยากาศความเป็น 
Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
 
 
2. โครงการพัฒนาตามแผนแม่บททางกายภาพ   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและกิจกรรมการประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงาน 
3. โครงการพัฒนาระบบการจัดหารายได้ 
4. โครงการ One Faculty, One Excellence 
5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน คณะ  
เข้าสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

5.1 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยว   
6. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การทํางานแบบมุ่งผลงาน ทํางานเป็นทีม มีสมรรถนะ สามารถ
เรียนรู้และปรับตัว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
7. โครงการบูรณาการงานประกันคุณภาพควบคู่กับ
การปฏิบัติงานประจํา 
8. ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานในการ
บริหารงบประมาณให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว 
9. โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 

 



ตารางที่  4.3  โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานในแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตร์ของแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี ที่จะด าเนินการในชว่ง พ.ศ.2557-2560

2557 2558 2559 2560
รวม 10,103,500      105,680,000    144,470,000    187,600,000    

        4,800,000       71,080,000       55,080,000       45,960,000

กลวิธ/ีมาตรการ
ยุทธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบณัฑิตนักปฏบิตัิ

1. วิจัยรูปแบบ(Model) การผลิตบณัฑิตนกัปฏบิติัมืออาชีพ เชิงลึก ของแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชาชีพ ทัง้ 4 กลุ่ม (การผลิต, การบริการ/สังคม, การเกษตร 
และการสร้างสรรค์)

- 200,000 200,000 - รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. พัฒนาหลักสูตรบณัฑิตนกัปฏบิติัมืออาชีพร่วมกบัสถานประกอบการ 
หนึง่คณะ หนึง่หลักสูตร

- - 100,000 - รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

3. พัฒนาหลักสูตรเดิมของแต่ละสาขาวิชาใหส้อดคล้องกบัรูปแบบ (Model) 
เชิงลึก ของแต่ละสาขาวิชา

250,000 100,000 100,000 200,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

4. พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ - 500,000 100,000 150,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเร่ืองการผลิตบณัฑิตนกัปฏบิติัมืออาชีพ และการ
เผยแพร่

- 300,000 400,000 500,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ
งบประมาณ

ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบณัฑิตนักปฏบิตั ิ: Hands-On

โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาการศึกษาดา้นวิชาชพีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดา้นสังคมศาสตร์ 
สร้างคนด ีคนเก่งให้เปน็ทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดบัสากล

เปา้ประสงค์ 1. บณัฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ ์“บณัฑิตนักปฏบิตัมิืออาชพี”  และมี
คุณภาพตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์

1. พัฒนารูปแบบ (Model)  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
เชิงลึกของกลุ่มสาขาวชิาเกษตร
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ ส าหรับนักศึกษา
ฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์
4. อบรมอาจารยใ์นเร่ือง รูปแบบ (Model) 
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ 
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน
5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวชิาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกบัภาคประกอบการ
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวชิา 
ให้ตรงกบัแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ร่วมกบัภาค
ประกอบการ
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
8. สนับสนุนอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถ
สร้างทักษะให้เกดิขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

1. โครงการอบรมเพิม่พูนความรู้ในรูปแบบการสอนและบรูณาการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยด้ีวย STEM (Science, Technology, 
Engineering, & Mathematics) Education Model

 -  -                 50,000  - รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. โครงการอบรมใหค้วามรู้และพัฒนาทกัษะการเรียนการสอนรูปแบบ WIL or
 Cooperative Learning, RBL & PBL

 -               100,000               100,000               100,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

3. โครงการฝังตัวเพือ่เพิม่พูนความรู้ทกัษะในสถานประกอบการส าหรับอาจารย์                300,000               500,000               700,000               900,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

4. โครงการคลินคิวิชาการส าหรับนกัศึกษาของคณะ  -  -                 30,000                 10,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

5. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หอ้งปฏบิติัการเฉพาะทาง             3,200,000           67,000,000           50,000,000           40,000,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

กลวิธ/ีมาตรการ

1. โครงการพัฒนาต่อยอดกจิกรรมความร่วมมือระหว่าง 9 มทร.และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

- - 50,000                50,000                 รองอธิการบดี
ด้านวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. โครงการต่อยอดความร่วมมือกบัหนว่ยงานทีท่ า MOU ในด้านการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาอาจารย ์การแลกเปล่ียนและใหน้กัศึกษาฝึกงาน การวิจัย 
หรือ การปฏบิติังานในสถานประกอบการ

 -  -                 50,000                 50,000  รองอธิการบดี
ด้านวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

กลยุทธ์ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบนัการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน
โครงการ_ภารกิจปกติ

1. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ  
การส่งนกัศึกษาและอาจารย ์ไปยงั
สถานประกอบการ
2. ฝึกอบรมพีเ่ล้ียงในสถานประกอบการใหเ้ข้าใจ
การผลิตบณัฑิตนกัปฏบิติั 
3. เผยแพร่กระบวนการผลิตบณัฑิตนกัปฏบิติั
ไปยงัหนว่ยงานภายนอก
4. ร่วมมือกบัรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกจิ ผลิตบณัฑิต
ทีต่รงตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต

ยุทธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบณัฑิตนักปฏบิตัิ

โครงการ_ภารกิจปกติ



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบณัฑิตนักปฏบิตัิ

1. พัฒนาทกัษะทางสังคม (Soft skills) ด้านภาษาต่างประเทศ - 200,000 200,000 200,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. พัฒนาทกัษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการส่ือสารและสารสนเทศ 
(Communication and IT)

- 100,000 100,000 100,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

3. พัฒนาทกัษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการท างานเปน็ทมี (Teamwork) - 200,000 200,000 200,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

4. พัฒนาทกัษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการใฝุเรียน ใฝุรู้ (Learn how to 
learn)

- 100,000 100,000 100,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

5. พัฒนาทกัษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการคิดวิเคราะห ์(กระบวนการคิด
และการแกป้ญัหาอยา่งเปน็ระบบ)

- 50,000 50,000 50,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

6. พัฒนาทกัษะทางสังคม (Soft skills) ด้านนสัิยอุตสาหกรรม - 50,000 50,000 50,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

7. พัฒนาทกัษะทางสังคม (Soft skills) ด้านความมีระเบยีบวินยัและรักองค์กร - 200,000 200,000 200,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

8. พัฒนาทกัษะทางสังคม (Soft skills) ด้านจิตสาธารณะ - 200,000 200,000 200,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

1. โครงการเพชรราชมงคลธัญบรีุ  -                 30,000                 30,000                 30,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

2.โครงการพัฒนาระบบของอาจารยท์ีป่รึกษา  -  -  -               250,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

3. โครงการคณะสีขาว ปลอดสารเสพติด  -  -               200,000               200,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาบณัฑิตให้เปน็คนเก่งและเปน็คนดี

โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น1. เพิม่พูน Soft Skills และพัฒนาทกัษะทาง
สังคม เพือ่ส่งเสริมใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบณัฑิตใหเ้ปน็คนดี มีคุณธรรม
3. บรูณาการการจัดกจิกรรมนกัศึกษากบังาน
ด้านวิชาการ
4. จัดท า Activities Transcript ส่งเสริมให้
นกัศึกษาท ากจิกรรม เพือ่พัฒนาสุขภาวะทีส่มบรูณ์
5. พัฒนาระบบอาจารยท์ีป่รึกษา เพือ่ให้
การช่วยเหลือและสนบัสนนุใหน้กัศึกษา
ประสบความส าเร็จในการศึกษา
6. จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ 
เพือ่สร้างคุณภาพชีวิตทีดี่
7. เชิดชูเกยีรติคนดี คนเกง่ และสนบัสนนุคน
ทีม่ีความประพฤติดีด้วยการใหท้นุความประพฤติดี
 หรือเรียนดี
8. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษยเ์กา่ใหเ้ข้มแข็ง 
เพือ่สร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน ์
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
9. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ทีดี่กบัศิษยเ์กา่
 และการระดมทนุเพือ่สนบัสนนุกจิการของคณะ

โครงการ_ภารกิจปกติ



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร3์ : Internationalization :ส่งเสริมความเปน็นานาชาติ

1. โครงการต่อยอดความร่วมมือกบัหนว่ยงานทีท่ า MOU ในการแลกเปล่ียน
นกัศึกษา แลกเปล่ียนอาจารย ์การฝึกประสบการณ์การท างาน การวิจัยร่วม 
และการแข่งขันในระดับนานาชาติ

               250,000               400,000               400,000               400,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. โครงการแลกเปล่ียน จ้าง หรืออาสาสมัคร บคุลากรหรือนกัศึกษาจาก
ต่างประเทศมาท างานหรือเรียนทีค่ณะเทคโนโลยกีารเกษตร

 -               400,000               500,000               600,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบ Dual Degree ทีเ่ปน็ความร่วมมือกบั
หนว่ยงาน/สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ

 -  -               300,000               300,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

4. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                600,000                 50,000                 50,000               500,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

5. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่มอาเซียน หรือ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุนุ เกลาหลี  ส าหรับอาจารยแ์ละบคุลากร

 -               200,000               200,000               200,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

6. โครงการจัดหอ้งเรียนใหเ้ปน็หอ้งเรียนแลกเปล่ียนวัฒนธรรมบาอาซาของ
อินโดนเีซีย

 -  -                 20,000                 20,000 รองคณบดี
ฝุายวชิาการและวจิัย

หัวหน้าสาขาวชิา

กลยุทธ์ 4 : การพัฒนาสู่ความเปน็สากล (Internationalization)

1. ทบทวน MOU จัดระดับ กลุ่มความร่วมมือ 
และหาพันธมิตรหลักในการด าเนนิ
ความร่วมมือเชิงลึก
2. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนบคุลากรกบั
ต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor
 นกัวิจัย อาสาสมัคร
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
การแลกเปล่ียนนกัศึกษา การฝึกอบรมระยะส้ัน 
การเทยีบโอน หลักสูตร Dual Degree 
เพือ่นกัศึกษาต่างชาติ
4. พัฒนาบคุลากร อาจารย ์ใหม้ีทกัษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม 
ส่ือการเรียนรู้ การใช้ส่ือ e-Learning
5. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียน ฝึกอบรม
ต่างประเทศ และประเทศเพือ่นบา้นเพือ่ความ
เข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมทีต่่างกนั
6. ส่งเสริมใหบ้คุลากรและนกัศึกษาส่งผลงาน
ประกวดระดับนานาชาติ
7. การจัดกจิกรรม การประชุม สัมมนาระดับ
นานาชาติ เปน็ไปตามมาตรฐานการจัดประชุม
นานาชาติ

โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น

8. มีหนว่ยงานในการบริการ ประสานงาน 
การด าเนนิกจิกรรมกบัต่างประเทศ 
เช่น การเดินทางต่างประเทศ  การปฐมนเิทศ
นกัศึกษาต่างชาติ การต่ออายกุารออกหนงัสือ
เดินทาง
9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ
ทีเ่ข้ามาท ากจิกรรมร่วมกบัคณะ
10. ปรับปรุงอาคาร ความเหมาะสมกบัการรับรอง
 นกัศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างชาติ

โครงการ_ภารกิจปกติ



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

1 .โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
ทีส่อดคล้องกบั AUN

 -  -               200,000               200,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. โครงการพัฒนาสหกจิศึกษาไปในต่างประเทศ                200,000               200,000               200,000               200,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

        3,860,000       10,380,000       12,530,000       12,630,000

กลวิธ/ีมาตรการ

1. โครงการส่งเสริมงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพือ่
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิตอบสนองแนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคต 
และตอบโจทยใ์หป้ระเทศ

            2,600,000             8,000,000           10,000,000           10,000,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. โครงการ One Teacher One Research             1,000,000             2,000,000             2,000,000             2,000,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

3. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์และสนบัสนนุส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ

               210,000               300,000               400,000               500,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกด้านวิจัย                 50,000                 50,000                 50,000                 50,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และชว่ยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปา้ประสงค์ 2. มีงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 
เปน็ที่ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติกลยุทธ์ 2 : พัฒนางานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ตอ่สถานประกอบการ ชมุชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศโครงการ_ภารกิจเร่งดว่น
1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE 
RESEARCH เพือ่สนบัสนนุการท าวิจัยอยา่งต่อเนือ่ง
2. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและ
นวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือ
และใหค้ าปรึกษา
3. จัดกจิกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ
4. บรูณาการงานวิจัยเข้ากบักระบวนการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ โดยก าหนด
เปน็หวัข้อบรรยาย ในรายวิชาทีเ่กีย่วข้อง

ยุทธศาสตร์ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

1. โครงการวิเคราะหเ์พือ่ค้นหาโจทยว์ิจัยร่วมกบักลุ่มเปาูหมาย  -                 30,000                 30,000                 30,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. โครงการใหค้วามรู้ในการน าผลงานงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ จดทะเบยีนเปน็ทรัพยสิ์นทางปญัญา

 -  -                 30,000                 30,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

3. โครงการพัฒนาคลินกินกัวิจัย  -  -                 20,000                 20,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

          968,500         1,200,000         1,500,000         1,700,000

กลวิธ/ีมาตรการ
1. แผนงานพัฒนางานการบริการวิชาการแกชุ่มชน และสังคม                484,400               600,000               700,000               800,000 รองคณบดี

ฝุายวิชาการและวิจัย
หวัหนา้สาขาวิชา

1.1.โครงการบริการวิชาการทีต่อบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม

               419,600               500,000               600,000               700,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

1.2. โครงการบริการวิชาการทีอ่บรมใหบ้คุคลทัว่ไป                 64,500               100,000               100,000               100,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

2. โครงการใหค้วามรู้และบริการทางวิชาการจากทนุทางวัฒนธรรมและภมูิ
ปญัญาของ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

 -  -               100,000               100,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

หวัหนา้สาขาวิชา

5. ใหค้วามส าคัญกบั STUDENT PROJECT
 ในการสนบัสนนุวัสดุ เคร่ืองมือ หอ้งปฏบิติัการ 
การใช้งานนอกเวลาเรียน
6. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรม
นกัศึกษา 
7. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพือ่รวบรวมข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และ
จัดเกบ็รวบรวมเปน็คลังปญัญา คลังสมองของคณะ

โครงการ_ภารกิจปกติ

ประเดน็ยุทธศาสตร์  3. การเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กับชมุชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้

เปา้ประสงค์ 3. ชมุชนและสังคมไดร้ับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดบัความเขม้แขง็ และสามารถพ่ึงพาตนเอง
ไดอ้ย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 3 : ลดความเลื่อมล้ าในสังคมดว้ยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชมุชนและสังคม 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภมูิปญัญาท้องถ่ินโครงการ_ภารกิจปกติ
1.พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น สถานประกอบการ 
2. สร้างโอกาส สร้างรายได้ และ พัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และทนุทาง
วัฒนธรรม เพือ่สร้างอาชีพ เพิม่มูลค่า และเพิม่
ความมั่งค่ัง มั่นคงใหก้บัชุมชน ด้วยการบริการ
ทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม
4. สนบัสนนุโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ
ทีบ่รูณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจัย



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

          305,000           300,000           530,000           530,000

กลวิธ/ีมาตรการ

1. โครงการพัฒนาการบริหารงานวัฒนธรรมโดยการบรูณาการกบัการเรียนการ
สอนและกจิกรรมนกัศึกษา

 -  -                 30,000                 30,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานักศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

2. โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมการฟืน้ฟู อนรัุกษ์ สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น รักษาส่ิงแวดล้อม

               305,000               300,000               300,000               300,000 รองคณบดี
ฝุายพัฒนานักศึกษา

หวัหนา้สาขาวิชา

3. โครงการส่งเสริมและสนนัสนนุกจิกรรมในคณะและในกระบวนการเรียน
การสอน การอบรมหรือหลักสูตรระยะส้ันทีเ่นน้เทคโนโลยสีะอาดเปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

 -  -               200,000               200,000 รองคณบดี
ฝุายวชิาการและวจิัย

หวัหนา้สาขาวิชา

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม
เปา้ประสงค์ 4.มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถ่ิน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ที่บรูณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ตอ่สาธารณชน
กลยุทธ์ 4 : สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการบรูณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมตอ่สาธารณชน

โครงการ_ภารกิจปกติ

1. ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้
 และปลูกฝังจิตส านกึ การอนรัุกษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม
2. ก าหนดใหค้ณะวิชาพัฒนารายวิชาและ
สอดแทรกเนือ้หาสาระ เทคโนโลยสีะอาดเปน็
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม บรูณาการกบัภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
3. พัฒนาด้วยทรัพยากรทีเ่ปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และพัฒนาคณะเปน็ Green Faculty
4. อนรัุกษ์ และพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วย
ทนุทางวัฒนธรรม และภมูิปญัญา เพือ่การพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื 
5. สนบัสนนุการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

                  -             400,000           400,000           400,000

กลวิธี/มาตรการ

1.โครงการ One Teacher One Text  -               200,000               200,000               200,000  - รองคณบดี
ฝุายบริหารและวางแผน

หัวหน้าสาขาวชิา

1.โครงการพัฒนาบคุลากรใหม้ีผลงานทางวิชาการ One  Text One  
Research ควบคู่กบัการพัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการ

 -               200,000               200,000               200,000  - รองคณบดี
ฝุายบริหารและวางแผน
  - รองคณบดี

หัวหน้าสาขาวชิา

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาบคุลากรและผู้บริหารทุกระดบั เพ่ือรักษาคนด ีคนเก่ง และเตรียมความพร้อม
ในการเปน็ผู้น า
เปา้ประสงค์ 5. บคุลากรไดร้ับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชพี มีความสุขในการท างานบนฐานสมรรถนะของบคุลากร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมดา้นผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

กลยุทธ์ 5 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น

1. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
โดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual 
Development Plan และสนับสนุนรางวลัให้กบั
ผู้ท าผลงานทางวชิาการ
2. พัฒนาระบบ Successor Plan
3. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education 
และบูรณาการกบัการเรียนการสอนด้วย R&D
4. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ 
(Embedded)
5. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น า เพือ่เตรียมสร้าง
บุคลากรให้มีวสัิยทัศน์ และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
6. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า
7. สร้างแรงจูงใจและขวญัก าลังใจในการท างาน

ยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมัยใหม่

โครงการ_ภารกิจปกติ



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

          170,000       22,320,000       74,430,000     126,380,000

กลวิธี/มาตรการ

1.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ

 -               100,000               100,000               100,000 -หัวหน้าส านักงาน
คณบดี

- ฝุายบริหารและ
วางแผน
- ส านักงานคณบดี

2.โครงการพัฒนาตามแผนแม่บททางกายภาพ มทร.ธัญบรีุและกจิกรรมการ
ประหยดัพลังงานของหนว่ยงาน

 -  -               100,000               100,000 รองคณบดี
ฝุายบริหารและวางแผน

ฝุายบริหารและวางแผน

3. โครงการพัฒนาระบบการจัดหารายได้  -  -                 10,000                 10,000 -หัวหน้าส านักงาน
คณบดี

- ฝุายบริหารและ
วางแผน
- ส านักงานคณบดี

4.โครงการ One Faculty, One Excellence  -             2,000,000             4,000,000             6,000,000  - รองคณบดี
ฝุายบริหารและวางแผน
  - รองคณบดี
ฝุายวชิาการและวจิัย

 - ฝุายบริหารและ
วางแผน
 - ฝุายวชิาการและวจิัย

5.โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในคณะเข้าสู่การผลิต
บณัฑิตนกัปฏบิติัมืออาชีพ5.1 ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรเชิงทอ่งเทีย่ว  -  - 50,000,000              100,000,000            รองคณบดี

ฝุายวชิาการและวจิัย
ฝุายบริหารและวางแผน

6. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพือ่เพิม่ศักยภาพ
การท างานแบบมุ่งผลงาน ท างานเปน็ทมี มีสมรรถนะ 
สามารถเรียนรู้และปรับตัว โดยการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน

 -                 50,000                 50,000  - หัวหน้าส านักงานคณบดี ส านกังานคณบดี

7. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพือ่ใช้พืน้ทีใ่ห้
เกดิประโยชนสู์งสุด
8. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพืน้ฐาน
เทยีบเทา่ระดับสากล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล และการเพ่ิมขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของมหาวิทยาลัย

เปา้ประสงค์ 6.มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภบิาลและมาตรฐานการท างาน
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)
กลยุทธ์ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management

โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น

1. สนบัสนนุกจิการของคณะ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ีความร่วมมือ
ในทกุภาคส่วน
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในคณะ
4. สร้างภาพลักษณ์ขอคณะในการผลิตบณัฑิตมือ
อาชีพ ทีม่ีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในคณะใหเ้ปน็คณะทีม่ี
ชีวิต มีบรรยากาศความเปน็ Hands On ใน
รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
6. เพิม่ประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกนั
คุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมัยใหม่



2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์   -   กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รับผิดชอบ

1.โครงการบรูณาการงานประกนัคุณภาพควบคู่กบัการปฏบิติังานประจ า                150,000               150,000               150,000               150,000 รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

ฝุายวิชาการและวิจัย

2.ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการด าเนนิงานในการบริหารงบประมาณใหม้ี
ความคล่องตัวและรวดเร็ว

                20,000                 20,000                 20,000                 20,000 รองคณบดี
ฝุายบริหารและ
วางแผน

ฝุายบริหารและวางแผน

3.โครงการปรับปรุงอาคารและส่ิงกอ่สร้าง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการใช้
ประโยชน์

 -           20,000,000           20,000,000           20,000,000  - รองคณบดี
ฝุายบริหารและวางแผน
  - รองคณบดี
ฝุายวชิาการและวจิัย

 - หัวหน้าสาขาวชิา
 - หัวหน้าส านักงาน
คณบดี

โครงการ_ภารกิจปกติ
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บทที่ 4 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

4.1    การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

4.1.1 แนวทางการด าเนินงาน 

การด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะสู่การปฏิบัตินั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะปานกลาง และระยะสั้น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรมตลอดมา กล่าวคือ มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นตัววัดผลการด าเนินงานของคณะเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ส่วนราชการภายในได้มี
ส่วนร่วมและเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถท าให้การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์น าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

                            ระดับคณะ                                    สาขาวิชา/ฝ่าย                                  สาขา/แผนก 
 

  
เพ่ือให้การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์             

ดังที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ผ่านมาให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางด้วย 
โครงการ/กิจกรรม ตามกลวิธี/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1   ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 44 52 447,853,500 
 ภารกิจเร่งด่วน 32 29 214,220,000 
 ภารกิจปกต ิ 12 23 233,633,500 

1.การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่ง  
ให้เป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) ในระดับสากล 

23 30 176,920,000 

ภารกิจเร่งด่วน 19 19 11,790,000 
ยุทธศาสตร์ 1  Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 13 13 6,400,000 
ยุทธศาสตร์ 3  Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 6 6 5,390,000 
ภารกิจปกติ 4 11 165,130,000 

2.การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

4 6 39,400,000 

ภารกิจเร่งด่วน  ยุทธศาสตร์ 2  Research & Innovations 
: พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

4 3 39,210,000 

ภารกิจปกต ิ - 3 190,000 
3.การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม  
บนพื้นฐานองค์ความรู้ 

4 2 5,368,500 

ภารกิจปกต ิ 4 2 5,368,500 
4.การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

4 3 1,665,000 

ภารกิจปกต ิ 4 3 1,665,000 
5.การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี 
คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น า 

4 3 1,200,000 

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

4 2 600,000 

ภารกิจปกต ิ - 1 600,000 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

5 8 223,300,000 

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

5 5 162,620,000 

ภารกิจปกต ิ - 3 60,680,000 
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บทที่ 5 
การก ากับติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

การก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ยึดหลักการกระจายอ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไก การบริหารงานของคณะ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และกลวิธ/ีมาตรการ ที่
รับผิดชอบ โดยทีฝ่่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นผู้
วิเคราะห ์สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงาน ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อไป 

การติดตามผล  เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป                   
ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมี
ความต่อเนื่องเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล  เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ก าหนด  การ
ควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน  การศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติ  เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ  และเป็นการประเมินผลกระทบ ทั้งทางตรง /ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบในการด าเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการ  ในลักษณะเดียวกันต่อไป  

การประเมินผลกระทบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ที่จะน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนฯ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการจะด าเนินการ 4 ระยะ ได้แก่ 

  ระยะสิ้นสุดปีที ่1 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เพ่ือพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัต ิและผลกระทบของการด าเนินงานตาม
ประเด็นการพัฒนา และผลการพัฒนา 

  ระยะสิ้นสุดปีที ่2 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง (TIER 1) 

  ระยะสิ้นสุดปีที ่3 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
เพ่ือพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษเพ่ิมเติม 

  ระยะสิ้นสุดปีที ่4 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
เพ่ือประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

 
5.1  กรอบการติดตามประเมินผล  ประกอบด้วยผลส าเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับผลผลิต : ประเมินผลส าเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ (TIER 1) ของ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
ระดับผลลัพธ์ : ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมายประเด็น

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ระดับผลกระทบ : ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders 

audit) 
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5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นกลไกส าคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องโดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนดกรอบแนวทางการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน      
โดยน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งการรายงานผลส าเร็จดังนี้ 
- จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในส่วนของรายการ

ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  ภายในวันที่ 5 เมษายน  

ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  

ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  – 30 กันยายน  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  

  -  รายงานผลตัวชี้วัด  
ครั้งที ่1  รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม        ภายในวันที่ 10 เมษายน  
ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน      ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม  
ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  – 30 กันยายน    ภายในวันที่ 10 ตุลาคม  

5.3  กรอบความเชื่อมโยงผลส าเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมาย                 

กลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการน ากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ไปพิจารณาให้มีการด าเนินการที่ส าคัญในรูปแบบของแผนงาน /โครงการ  และกิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์ของ
คณะ และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความส าเร็จของแผนงาน  / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ  โดย
หน่วยงาน ระดับฝ่าย/สาขาวิชา 

ระดับที ่2 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยคณะ 

5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

5.5  แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้น าแนวคิดการ

บริหารความเสี่ยงมาใช ้โดยจะมีการตั้งคณะท างานฯ ที่เก่ียวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่
จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร       
การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น ความคาดหวังของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของ
ชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบาย
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รัฐบาล เป็นต้น) ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้น  ๆมี
ระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะก าหนดแนวทางเพ่ือ
รองรับ/ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดข้ึน จากนั้น จะด าเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะซึ่งถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ อาจจะมีการมอบหมายให้คณะท างาน ที่ท าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รวมถึง แนวทางการด าเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่  หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่
ประชุมผู้บริหารของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใด  ๆขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหาร ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และบุคลากรของ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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ภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในปี 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
1.1 นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่่ากว่า 500  
     หรือเทียบเท่า มากกว่า ร้อยละ 20 
1.2 นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน IT  มากกว่าร้อยละ 70 
1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
     และ Soft skills ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
1.4 ได้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชาเกษตร  
      ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร 
1.5 อาจารย์เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนบัณฑิต 
     นักปฏิบัติมืออาชีพ ร้อยละ 90 
1.6 อาจารย์ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
     การฝังตัวในสถานประกอบการ ร้อยละ 50 
 

2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
2.1 ร้อยละ/จ่านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
     ระดับชาติ และนานาชาตติ่ออาจารย์ประจ่า 
     ไม่ต่่ากว่า ร้อยละ 18 
2.2 อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/น่าเสนอ 
     ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   
     ไม่น้อยกว่า 30 คน 
2.3 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/ 
     นวัตกรรม/งานสร้างสรรคท์ี่น่าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อย 
      กว่า 35 เร่ือง 
2.4 จ่านวนงานวิจัยของผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับ 
     ปริญญาตรี ปริญญาโท เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
     และฐานห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง 
 
 

 

AGR 2560 
“Professional  Faculty” 

Professional  Learning  &  Research  Communities 
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3. การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
3.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเดินทางไปแลกเปลี่ยน/ 
ฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรใน 
ต่างประเทศ ร้อยละ 5 
3.2 นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ของทุกปี 
3.3 อาจารย์และบุคลากรแลกเปลี่ยนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์
กับมหาวิทยาลัย/องค์กรทั้งในต่างประเทศ ร้อยละ 5 
3.4 หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
3.5 กิจกรรมในการประชุมวิชาการนานาชาติ  
อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม 
3.6 จ่านวนกิจกรรมภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัย/ 
องค์กรต่างประเทศ อย่างน้อย 5 กิจกรรม 
 

4. การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
4.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
(Competency) ในระบบIDP มากกว่าร้อยละ 80 
4.2 พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ ระดับ  
ผศ. และ รศ. (จากผู้ที่มีคุณสมบัติครบ) 
4.3 จัดสรรก่าลังคนสายวิชาการให้เหมาะสมกับภาระ 
งานอยู่ในเกณฑ์ของ สกอ. 
4.4 จัดท่าฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารและการ 
ตัดสินใจ ระดับ 4 จาก 5 
4.5 ประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ 2  
ของหน่วยที่ใช้ 
4.6 สัดส่วนงบประมาณ : ค่าเล่าเรียน : รายได้อ่ืนๆ  
(จากฐานเดิมปี 2556) 
4.7 ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม 
องค์กร ระดับ 4 จาก 5 
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ 2. สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอสิระ
และพฒันาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขัน

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

และอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

5. จดัระบบบุคลากรจากสังคม
แห่งการเปล่ียนแปลงให้สนอง

ต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข
และความกา้วหน้า

6. จดัระบบบริหารจดัการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

และเพิ่มแนวทางการจดัหารายได้ 
เพื่อเอือ้ต่อนโยบายหลัก

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

2.การพฒันางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและ

งานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และ

ช่วยพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมของ
ประเทศ

3.การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบัชุมชนสังคม 

บนพื้นฐานองค์ความรู้

4.การอนุรักษ ์สร้างสรรค์ศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และส่ิงแวดล้อม

5.การพฒันาบุคลากรและผู้บริหารทุก
ระดับ 

เพื่อรักษาคนดี คนเกง่ และเตรียม
ความพร้อมในการเป็นผู้น า

6.การพฒันาระบบบริหารจดัการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของคณะ

เป้าประสงค์ 2.มีงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ 

ที่ตอบโจทย์ภาคอตุสาหกรรม 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

3. ชุมชนและสังคมได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับ
ความเข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

4.มีการฟื้นฟ ูอนุรักษ ์สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รักษาส่ิงแวดล้อม ที่บูรณาการกบั
การเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา 

และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5.บุคลากรได้รับการส่งเสริม
ความกา้วหน้า

ในอาชีพ มีความสุขในการท างานบนฐาน
สมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกดิขึ้นกบั

องค์กร

6.มีระบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพ
ควบคู่กบัการสร้างธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
(high performance organization)

กลยทุธ์ 

1.พัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเพื่อ

สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : 
Hands-On



2.ส่งเสริมความ

ร่วมมือ
กบัภาคการผลิต 
สถาบันการศึกษา
 องค์กรของรัฐ 

และเอกชน 



3.พัฒนาบัณฑิต
ให้เป็นคนเกง่
และเป็นคนดี



4.พัฒนาสู่
ความเป็น
สากล 

(Internatio
nalization)

5.พัฒนางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ

6. ลดความเล่ือมล้ าในสังคมด้วยการให้
การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิน่

7.สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง 
ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการบูรณาการ

กบัการเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา 
และสนับสนุนการเผยแพร่กจิกรรม

ต่อสาธารณชน



8.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์



9.พัฒนาระบบการบริหารจดัการสมัยใหม่

: Modern Management

1.การพฒันาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี
 คนเกง่

ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล

                                          “คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นคณะนักปฏิบัติมืออาชีพช้ันน าด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”

1. สนับสนุนกจิการของคณะ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือ
ในทกุภาคส่วน
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ
4. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบณัฑิตมือ
อาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
5. พฒันาส่ิงแวดล้อมภายในคณะใหเ้ปน็คณะที่มีชีวิต 
มีบรรยากาศความเปน็ Hands On ในรูปแบบโรงเรียน
ในโรงงาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา
7. พฒันาแผนแม่บททางกายภาพเพื่อใช้พื้นที่
ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด
8. จดัสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน
เทยีบเทา่ระดับสากล 

แผนภาพความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.2557   - 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 กลวิธี  / 
มาตรการ

1.พฒันาเครือข่ายการบริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น 
สถานประกอบการ 
2. สร้างโอกาส สร้างรายได้ และ พฒันา
ศักยภาพ
ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมภูมิปญัญาทอ้งถิ่น และทนุทาง
วัฒนธรรม 
เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความ
มั่นคง
ใหก้บัชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม
4. สนับสนุนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ
ที่บรูณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจยั

1. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ 
และปลูกฝังจติส านึก การอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. ก าหนดใหค้ณะวิชาพฒันารายวิชาและ
สอดแทรก
เนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
บรูณาการกบัภูมิปญัญาทอ้งถิ่น
3. พฒันาด้วยทรัพยากรที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และพฒันาคณะเปน็ Green Faculty
4. อนุรักษ์ และพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ด้วยทนุทางวัฒนธรรม และภูมิปญัญา
เพื่อการพฒันาอย่างย่ังยืน 
5.สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น

1. พฒันาระบบการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร
โดยการสร้างแผนพฒันารายบคุคล Individual 
Development Plan และสนับสนุนรางวัลใหก้บั
ผู้ท าผลงานทางวิชาการ
2. พฒันาระบบ Successor Plan
3. พฒันาทกัษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานจริง WIL or Cooperative 
Education 
และบรูณาการกบัการเรียนการสอนด้วย R&D
4. พฒันาทกัษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานจริงด้วยการฝังตัวในสถาน
ประกอบการ (Embedded)
5. ส่งเสริมและพฒันาภาวะผู้น า เพื่อเตรียม
สร้างบคุลากร
ใหม้ีวิสัยทศัน์ และมีความสามารถในการบริหาร
จดัการ
6. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า 
7. สร้างแรงจงูใจและขวัญก าลังใจในการท างาน

1. จดัโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH 
เพื่อสนับสนุนการท าวิจยัอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่งานวิจยัและนวัตกรรม 
โดยการจดัระบบการช่วยเหลือและใหค้ าปรึกษา
3. จดักจิกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ 
4. บรูณาการงานวิจยัเข้ากบักระบวนการเรียนการ
สอน
และการบริการวิชาการ โดยก าหนดเปน็หวัข้อ
บรรยาย 
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
5. ใหค้วามส าคัญกบั STUDENT PROJECT ในการ
สนับสนุน
วัสดุ เคร่ืองมือ หอ้งปฏิบติัการ การใช้งานนอกเวลา
เรียน
6. มีการจดัประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรม
นักศึกษา
7. พฒันาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจยั นวัตกรรม และ
จดัเกบ็รวบรวม
เปน็คลังปญัญา คลังสมองของคณะ

1. ทบทวน 
MOU จดั
ระดับ กลุ่ม
ความร่วมมือ
 และหา
พนัธมิตรหลัก
ในการ
ด าเนินความ
ร่วมมือ
เชิงลึก
2. ส่งเสริม
การ
แลกเปล่ียน
บคุลากรกบั
ต่างประเทศ
ในด้านต่างๆ 
เช่น Visiting
 Professor 
นักวิจยั 
อาสาสมัคร
3. ส่งเสริม
การจดัการ
ศึกษา 
หลักสูตร
นานาชาติ 
การ
แลกเปล่ียน
นักศึกษา 
การฝึกอบรม
ระยะส้ัน 
การเทยีบโอน
 หลักสูตร 
Dual 
Degree 
เพื่อนักศึกษา
ต่างชาติ
4. พฒันา
บคุลากร 
อาจารย์ ใหม้ี
ทกัษะการใช้
ภาษาต่างประ
เทศ โดยการ
ฝึกอบรม 
ส่ือการเรียนรู้

1. เพิ่มพนู Soft 
Skills และพฒันา
ทกัษะทางสังคม 
เพื่อส่งเสริมใหก้าร
ท างานมี
ประสิทธิภาพ
2. พฒันาบณัฑิตให้
เปน็คนดี มีคุณธรรม
3. บรูณาการการ
จดักจิกรรม
นักศึกษา
กบังานด้านวิชาการ
4. จดัท า 
Activities 
Transcript ส่งเสริม
ใหน้ักศึกษาท า
กจิกรรม เพื่อพฒันา
สุขภาวะที่สมบรูณ์
5. พฒันาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อให้
การช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้
นักศึกษา
ประสบความส าเร็จ
ในการศึกษา
6. จดัหาส่ิงอ านวย
ความสะดวกและ
สวัสดิการ เพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดี
7. เชิดชูเกยีรติคนดี
 คนเกง่ และ
สนับสนุนคนที่มี
ความประพฤติดี
ด้วยการใหท้นุ
ความประพฤติดี 
หรือเรียนดี 
8.พฒันาระบบ
เครือข่ายศิษย์เกา่
ใหเ้ข้มแข็ง เพื่อ
สร้างผลสัมฤทธ์ิ
ในการประสาน
ประโยชน์

1. พฒันาเกณฑ์การ
เลือก
สถานประกอบการ 
การส่งนักศึกษาและ
อาจารย์ ไปยังสถาน
ประกอบการ
2. ฝึกอบรมพี่เล้ียงใน
สถานประกอบการ
ใหเ้ข้าใจ
การผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบติั 
3. เผยแพร่
กระบวนการผลิต
บณัฑิตนักปฏิบติัไป
ยังหน่วยงาน
ภายนอก
4. ร่วมมือกบัรัฐ/
เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 
ผลิตบณัฑิต
ที่ตรงตามความ
ต้องการ
ของผู้ใช้บณัฑิต

1. พฒันารูปแบบ (Model)  
การผลิต
บณัฑิตนักปฏิบติัคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. พฒันารูปแบบ (Model) 
การผลิตบณัฑิตนักปฏิบติัเชิง
ลึก
กลุ่มสาขาวิชาเกษตร
3. ปรับปรุงและพฒันาระบบ
นิเทศ 
ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
หรือสหกจิศึกษา 
และการฝังตัวของอาจารย์
4. อบรมอาจารย์ในเร่ือง 
รูปแบบ
(Model) การผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบติั หลักเกณฑ์  และข้อ
ปฏิบติั ในการผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบติัที่ครบถ้วน
5. พฒันาหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ 
ที่เปน็บณัฑิตนักปฏิบติั หนึ่ง
คณะ
หนึ่งหลักสูตรร่วมกบัภาค
ประกอบการ
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้ง
โครงสร้าง
และรายวิชา  ใหต้รงกบั
แผนการผลิต
บณัฑิตนักปฏิบติั ร่วมกบั
ภาคประกอบการ
7. พฒันาระบบฐานข้อมูล
และกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
ในการผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั
8.สนับสนุนอปุกรณ์ ครุภัณฑ์
 หอ้งปฏิบติัการที่สามารถ
สร้างทกัษะ
ใหเ้กดิขึ้นในตัวผู้เรียนโดย
สามารถ
เข้าไปใช้ได้ทั้งในเวลาเรียน
และ
นอกเวลาเรียน

1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดับอดุมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” 
และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์
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