
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



ค ำน ำ 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ

พัฒนา และบริหารจัดการงานตามภารกิจของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรให้บรรลุผล   ซ่ึงคณะได้ด าเนินการ
เชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560  และแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี  มทร.ธัญบุรี  พ.ศ.2557-2560  ที่ก าหนดไว้ไป  สู่การปฏิบัติในรูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  พ.ศ.2558  โดยน าประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ  และได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด  เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานกรอบเวลาในการ
ด าเนินงาน หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
ประเด็นส าคัญ  4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนที่ 4 ภาคผนวก    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ.2558 ฉบับนี้จะเป็น
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บทสรุปผู้บริหาร 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 75 และมาตรา 76 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 13 16 17 
และ 18 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ขึ้นภายใต้ นโยบาย
แผนการบริหารจัดการ  แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
2557-2560  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 เพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ และ
วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร   เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและ
พัฒนา ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ  รวมทั้งสิ้น  6 ประเด็นยุทธศาสตร์  6 เป้าประสงค์  9 กลยุทธ์  62 กลวิธี/
มาตรการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 
บทน า 

1.1  ปรัชญา (Philosophy) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการเกษตรให้มี
ทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทย  

1.2  ปณิธาน (Determination) 

มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3  ค่านิยมองค์กร (Core values) 

 กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง   
 ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ   
 โปร่งใสและตรวจสอบได้   
 ไม่เลือกปฏิบัติ   
 มุ่งภักดีต่อองค์กร  

1.4  วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

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

1.5 อัตลักษณ์ (Identity) 

  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “คณะนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ” 
 

 

 

 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ( Hands-on) ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะสังคม ( Soft skills) และประสบการณ์ในการท างานจริง โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการ บน
พ้ืนฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ 



บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บัณฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็น ท าเป็น  สร้างเป็น แก้ปัญหา
เป็น สื่อสารเป็น ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่ส าคัญ ( Principle) 
ของศาสตร์นั้นๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรม
แนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว  
 ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานและข้ันสูงให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
สาขาวิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ 
 ทักษะทางสังคม ( Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจากศาสตร์
เฉพาะสาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้นอกชั้นเรียนด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างๆ ใน มทร. ธัญบุรีโดยเน้นทักษะทางสังคมที่ส าคัญจ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 

1.  ภาษาต่างประเทศ 
 2.  การสื่อสารและสารสนเทศ ( Communication and IT) 
 3.  การท างานเป็นทีม ( Teamwork) 
 4. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ( Learn how to learn) 
 5.  คิดวิเคราะห์ หรือกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
 6.  นิสัยอุตสาหกรรม  
 7.  ความมีระเบียบวินัยและรักองค์กร 
 8.  จิตสาธารณะ  
 ประสบการณ์ในการท างานจริง หมายถึง การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานจริง การแก้โจทย์ใน
สถานประกอบการ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ ในสาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเข้าช่วย และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการ  
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
 

ข้อ ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1 บุคลากรมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาช ี

S2 ผู้บริหารของคณะฯ มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่คณะชั้นน าทาง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตร และท่ีสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

S4 คณะฯ ได้รับการยอมรับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

S5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกลุ่มงานที่ดูแลเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะ 

S6 คณะฯ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน 
S7 คณะฯ มีห้องปฏิบัติการ ระบบฟาร์มที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนนักปฏิบัติ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ  สกอ. 
W2 บุคลากรส่วนมากยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
W3 คณะฯ 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 
 

 

 

ข้อ ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

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



และนโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญเก่ียวกับการศึกษาซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของคณะฯ  
มากขึ้น 

O2 บทบาทของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ิมมาก
ขึ้น 

O3 ภาคเอกชนให้ความร่วมมือโดยเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
มากขึ้น 

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

O5 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558เป็นโอกาสให้คณะสามารถพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน  

O6 นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการเกษตรและอาหาร เป็นโอกาสให้คณะฯ ได้รับการสนับสนุน 
เช่น ทุนวิจัย เป็นต้น มากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
T1 การเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษา และการลงทุน ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้การ

แข่งขันมีแนวโน้มรุ่นแรงขึ้น อาจส่งผลให้คณะฯ มีนักศึกษาเข้าเรียนน้อยลง 
T2 สภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
T3 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีการแข่งขันสูง 
T4 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์  

ห้องปฏิบัติการ 
T5 กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัวส่งผลให้การพัฒนาของคณะมีอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับหน่วยงาน 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ  การถ่ายทอด

เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขัน 
4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข  และ

ความก้าวหน้า 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอ้ือต่อนโยบายหลัก 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ 

(Human Capital) ในระดับสากล 
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วย

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ 
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็น

ผู้น า 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

คณะ 
 
 
 
 
 
 

3.4  เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ” และมีคุณภาพ

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์



2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

4. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างาน  บนฐานสมรรถนะของ
บุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดข้ึนกับองค์กร 

6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 

3.5  กลยุทธ์ 

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

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ    
5. ลดความเลื่อมล้ าในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่อ
สาธารณชน 

7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 

 
 
 
 
 

 

3.6  กลวิธี  / มาตรการ 
1. พัฒนารูปแบบ (Model)  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2.  พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเกษตร 
3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์ 
4. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ ในการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 
5.  พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ 



6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชา  ให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ร่วมกับภาค
ประกอบการ 

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
8. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้า

ไปใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
9.  พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ  การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 
10.  ฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการให้เข้าใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
11.  เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 
12.  ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
13.  เพ่ิมพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
14.  พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
15.  บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ 
16.  จัดท า Activities Transcript ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
17.  พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความส าเร็จใน

การศึกษา 
18.  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
19.  เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี 
20.  พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 
21. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ 
22.  ทบทวน MOU จัดระดับ กลุ่มความร่วมมือ และหาพันธมิตรหลักในการด าเนินความร่วมมือเชิงลึก 
23.  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย 

อาสาสมัคร 
24.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้น การ

เทียบโอน หลักสูตร Dual Degree เพ่ือนักศึกษาต่างชาติ 
25.  พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ การใช้

สื่อ e-Learning 
26.  ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อความเข้าใจ

ศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
27.  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
28.  การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ 
29.  มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน การด าเนินกิจกรรมกับต่างประเทศ เช่นการเดินทาง

ต่างประเทศ  การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุการออกหนังสือเดินทาง  
30.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกับคณะ 
31.  ปรับปรุงอาคาร ให้มีความเหมาะสมกับการรับรอง นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างชาติ 
32.  จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
33.  ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
34.  จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  



35.  บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยก าหนดเป็นหัวข้อ
บรรยาย ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

36.  ให้ความส าคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ  
การใช้งานนอกเวลาเรียน 

37.  มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา  
38.  พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บ

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

ชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
42.  สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
43.  ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
44.  ก าหนดให้คณะวิชาพัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อ

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

Development Plan และสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ท าผลงานทางวิชาการ 
49.  พัฒนาระบบ Successor Plan 
50.  พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education และ

บูรณาการกับการเรียนการสอนด้วย R&D 
51.  พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ 

(Embedded) 
52.  ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อเตรียมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ 
53.  สนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า  
54.  สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการท างาน 
55.  สนับสนุนกิจการของคณะ 
56.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
57.  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ 
58.  สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอ่สังคม 
59.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะให้เป็นคณะที่มีชีวิต มีบรรยากาศความเป็น Hands On ในรูปแบบ

โรงเรียนในโรงงาน 
60.  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
61.  พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพ่ือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
62.  จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานเทียบเท่าระดับสากล  



 



วิสัยทัศน์

พันธกิจ 2. สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระ
และพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขัน

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

5. จดัระบบบุคลากรจากสังคม
แห่งการเปล่ียนแปลงให้สนอง

ต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข
และความกา้วหน้า

6. จดัระบบบริหารจดัการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

และเพิ่มแนวทางการจดัหารายได้ 
เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

2.การพัฒนางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ

ช่วยพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ

3.การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบัชุมชนสังคม 

บนพื้นฐานองค์ความรู้

4.การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

และส่ิงแวดล้อม

5.การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ 
เพื่อรักษาคนดี คนเกง่ และเตรียม

ความพร้อมในการเป็นผู้น า

6.การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของคณะ

เปา้ประสงค์ 2.มีงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ 

ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

3. ชุมชนและสังคมได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับ
ความเข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน

4.มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

รักษาส่ิงแวดล้อม ที่บูรณาการกบั
การเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา 

และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5.บุคลากรได้รับการส่งเสริมความกา้วหน้า
ในอาชีพ มีความสุขในการท างานบนฐาน

สมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกดิขึน้กบัองค์กร

6.มีระบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพ
ควบคู่กบัการสร้างธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิสู์ง 
(high performance organization)

กลยุทธ์ 

1.พฒันาหลักสูตรและ

การเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏบิัติ 
: Hands-On



2.ส่งเสริมความร่วมมือ

กับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ 
และเอกชน 



3.พฒันาบัณฑิต

ใหเ้ป็นคนเก่งและเป็นคนดี



4.พฒันาสู่ความเป็นสากล 
(Internationalization)

5.พฒันางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
และมีส่วนในการพฒันาประเทศ

6. ลดความเล่ือมล้ าในสังคมด้วยการให้
การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนและสังคม เพื่อพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ และภมูิปัญญาท้องถิ่น

7.สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการบูรณาการ

กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา 
และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรม

ต่อสาธารณชน



8.พฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์



9.พฒันาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่

: Modern Management

1.พฒันาเครือข่ายการบริการวชิาการ ตามความต้องการ
ของชุมชน ทอ้งถิ่น สถานประกอบการ 
2. สร้างโอกาส สร้างรายได้ และ พฒันาศักยภาพ
ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และทนุทางวฒันธรรม 
เพือ่สร้างอาชีพ เพิม่มูลค่า และเพิม่ความมั่นคง
ใหก้ับชุมชน ด้วยการบริการทางวชิาการ แบบมีส่วนร่วม
4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ
ทีบ่รูณาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย

1. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เรียนรู้ 
และปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม 
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. ก าหนดใหค้ณะวชิาพฒันารายวชิาและสอดแทรก
เนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
บรูณาการกับภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
3. พฒันาด้วยทรัพยากรทีเ่ปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และพฒันาคณะเปน็ Green Faculty
4. อนุรักษ์ และพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยทนุทาง
วฒันธรรม และภมูิปญัญา เพือ่การพฒันาอย่างยั่งยืน 
5.สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

1. พฒันาระบบการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร
โดยการสร้างแผนพฒันารายบคุคล Individual 
Development Plan และสนับสนุนรางวลัใหก้ับ
ผู้ท าผลงานทางวชิาการ
2. พฒันาระบบ Successor Plan
3. พฒันาทกัษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏบิติังานจริง WIL or Cooperative Education 
และบรูณาการกับการเรียนการสอนด้วย R&D
4. พฒันาทกัษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการ
ปฏบิติังานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ 
(Embedded)
5. ส่งเสริมและพฒันาภาวะผู้น า เพือ่เตรียมสร้างบคุลากร
ใหม้ีวสัิยทศัน์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
6. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า 
7. สร้างแรงจูงใจและขวญัก าลังใจในการท างาน

1. สนับสนุนกิจการของคณะ
2. สร้างวฒันธรรมองค์กรทีม่ีความร่วมมือในทกุภาคส่วน
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในคณะ
4. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบณัฑิตมืออาชีพ ที่
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. พฒันาส่ิงแวดล้อมภายในคณะใหเ้ปน็คณะทีม่ีชีวติ มี
บรรยากาศความเปน็ Hands On ในรูปแบบโรงเรียนใน
โรงงาน
6. เพิม่ประสิทธภิาพและมาตรฐาน การประกันคุณภาพ
การศึกษา
7. พฒันาแผนแม่บททางกายภาพเพือ่ใช้พืน้ที่
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
8. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพืน้ฐาน
เทยีบเทา่ระดับสากล 

 กลวิธี  / 
มาตรการ

1. พฒันารูปแบบ (Model)  การผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. พฒันารูปแบบ (Model) การผลิตบณัฑิตนักปฏบิติัเชิงลึก
กลุ่มสาขาวชิาเกษตร
3. ปรับปรุงและพฒันาระบบนิเทศ ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
หรือสหกิจศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์
4. อบรมอาจารย์ในเร่ือง รูปแบบ(Model) การผลิตบณัฑิตนัก
ปฏบิติั หลักเกณฑ์  และข้อปฏบิติั ในการผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั
ทีค่รบถ้วน
5. พฒันาหลักสูตรสาขาวชิาใหม่ ทีเ่ปน็บณัฑิตนักปฏบิติั
หนึ่งคณะ หนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทัง้โครงสร้าง และรายวชิา  ใหต้รงกับ
แผนการผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั ร่วมกับภาคประกอบการ
7. พฒันาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในการผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั
8.สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ หอ้งปฏบิติัการทีส่ามารถสร้าง
ทกัษะใหเ้กิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทัง้ในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียน

1. พฒันาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ การส่งนักศึกษา
และอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ
2. ฝึกอบรมพีเ่ล้ียงในสถานประกอบการ ใหเ้ข้าใจการผลิต
บณัฑิตนักปฏบิติั 
3. เผยแพร่กระบวนการผลิตบณัฑิตนักปฏบิติัไปยังหน่วยงาน
ภายนอก
4. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวสิาหกิจ ผลิตบณัฑิตทีต่รงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต

1. เพิม่พนู Soft Skills และพฒันาทกัษะทางสังคม เพือ่ส่งเสริม
ใหก้ารท างานมีประสิทธภิาพ
2. พฒันาบณัฑิตใหเ้ปน็คนดี มีคุณธรรม
3. บรูณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวชิาการ
4. จัดท า Activities Transcript ส่งเสริม ใหน้ักศึกษาท า
กิจกรรม เพือ่พฒันาสุขภาวะทีส่มบรูณ์
5. พฒันาระบบอาจารย์ทีป่รึกษา เพือ่ใหก้ารช่วยเหลือและ
สนับสนุนใหน้ักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา
6. จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกและสวสัดิการ เพือ่สร้าง
คุณภาพชีวติทีดี่
7. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนทีม่ีความประพฤติ
ดีด้วยการใหท้นุความประพฤติดี หรือเรียนดี 
8.พฒันาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าใหเ้ข้มแข็ง เพือ่สร้างผลสัมฤทธิ์
ในการประสานประโยชน์มีส่วนร่วมในการพฒันาคณะ
และมหาวทิยาลัย
9.สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพนัธท์ีดี่กับศิษย์เก่า และการ
ระดมทนุเพือ่สนับสนุนกิจการของคณะ

1. ทบทวน MOU จัดระดับ กลุ่มความร่วมมือ และหาพนัธมิตร
หลักในการด าเนินความร่วมมือเชิงลึก
2. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนบคุลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ 
เช่น Visiting Professor นักวจิัย อาสาสมัคร
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การ
แลกเปล่ียนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะส้ัน การเทยีบโอน 
หลักสูตร Dual Degree เพือ่นักศึกษาต่างชาติ
4. พฒันาบคุลากร อาจารย์ ใหม้ีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
โดยการฝึกอบรม ส่ือการเรียนรู้ การใช้ส่ือ e-Learning
5. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียน ฝึกอบรมต่างประเทศ 
และประเทศเพือ่นบา้นเพือ่ความเข้าใจศาสนาและวฒันธรรมที่
ต่างกัน
6. ส่งเสริมใหบ้คุลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับ
นานาชาติ
7. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนา ระดับนานาชาติ เปน็ไป
ตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ
8. มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน 
การด าเนินกิจกรรมกับต่างประเทศ เช่น การเดินทาง
ต่างประเทศ  การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุการ
ออกหนังสือเดินทาง
9. พฒันาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ ทีเ่ข้ามาท ากิจกรรม
ร่วมกับคณะ
10. ปรับปรุงอาคาร ใหม้ีความเหมาะสมกับการรับรอง 
นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างชาติ

1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH 
เพือ่สนับสนุนการท าวจิัยอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่งานวจิัยและนวตักรรม 
โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและใหค้ าปรึกษา
3. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวชิาการ ระดับนานาชาติ 
4. บรูณาการงานวจิัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอน
และการบริการวชิาการ โดยก าหนดเปน็หวัข้อบรรยาย 
ในรายวชิาทีเ่กี่ยวข้อง
5. ใหค้วามส าคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุน
วสัดุ เคร่ืองมือ หอ้งปฏบิติัการ การใช้งานนอกเวลาเรียน
6. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงงานนวตักรรมนักศึกษา
7. พฒันาระบบผู้เชี่ยวชาญเพือ่รวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ 
โครงงาน งานวจิัย นวตักรรม และจัดเก็บรวบรวม
เปน็คลังปญัญา คลังสมองของคณะ

 3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
                                          “คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เปน็คณะผลิตนักปฏบิตัมิืออาชีพชัน้น าดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร ในระดบัประเทศและก้าวสูร่ะดบัสากล ”

1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ

1.การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเกง่
ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” 
และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์



วิสัยทัศน์  “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏบิัติมืออาชีพช้ันน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดบัประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”

3.9  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนด ีคนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชนแ์ละช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้ับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองคค์วามรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศลิปะและวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิง่แวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คนเกง่ และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น า
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ

บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพเทยีบเท่า
มาตรฐานสากล

ผลงานวิจัยและวิชาการเป็นที่
ยอมรบัและเป็นประโยชน์
สามารถต่อยอดสู่การแข่งขัน

เชิงพาณิชย์ได้

น าองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
ไปพัฒนาชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัชุมชน

เป็นศูนยก์ลางท านุบ ารงุ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชน

ภาพลักษณ์คณะ
ในการผลิตบัณฑิต

นักปฏบิัติ

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีบริการ วิชาการทางสังคม
ที่มีความเข้มแข็ง ตอบสนอง

ความต้องการทุกด้าน

การยอมรบัในการท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม

บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ที่พึ่งประสงค์ของคณะ

ผู้รบับริการ 
มีความพึงพอใจ

จากการบริการของคณะ

การจัดการ
ด้านเรียนการสอน

การจัดการ
ด้านงานวิจัย

การจัดการ
ด้านบริการวิชาการ

การจัดการ
ด้านวัฒนธรรม

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงแวดล้อม

การจัดการ
ระบบบรหิารงานด้านต่างๆ

สร้างความเขม้แข็งของทุนมนุษย์
สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลที่มคีุณภาพ

การจัดระบบ
พ้ืนฐานข้อมูล

การวางระบบ
ฐานข้อมูล

การสร้าง
เครือข่าย

สร้างความเขม้แข็งขององค์กร

การพัฒนาระบบ
การบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล

การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

การสร้างสวัสดิการ
การท างาน

การศึกษาต่อ
การฝึกอบรม

การจัดการความรู้
การสร้างการมีส่วนร่วม
การบริหารความเสี่ยง

สิ่งอ านวย
ความสะดวก
ขวัญ/ก าลังใจ



หน่วยนับ Based Line จ านวน

     1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้งานท าตรงสาขา

ร้อยละ 75 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     2 ความพึงพอใจของนายจา้งที่มต่ีอผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละ 82 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     3 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ได้
งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 82 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 299 316 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     5 จ านวนนักศึกษาที่เขา้ใหมด้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 535 480 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 1720 1782 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     7 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 84 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     8 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 85 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     9 ค่าใชจ้า่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล้านบาท 70.9037 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

ตวัชี้วดัภารกิจปกติ_ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2558
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการศึกษาดา้นวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละดา้นสงัคมศาสตร์ สร้าง คนด ีคนเก่งให้เป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) ในระดบัสากล

3.11 สรปุตัวชี้วัดภารกิจปกต_ิตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2558

ตัวชีว้ัดภารกิจปกติ 
ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 (หน่วยงาน) : การพัฒนาการศึกษาดา้นวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีร้าง คนด ีคนเก่งให้เป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) ในระดบัสากล

เป้าประสงค์ 1 (หน่วยงาน) :  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคลอ้งกับอัตลกัษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัตมิืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคลอ้งกับอัตลกัษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัตมิืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตัวชีว้ัดภารกิจปกติ 
ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

   10 จ านวนนิสิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่
เขา้ร่วมการอบรมด้านภาษา

คน 32 32 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

   11 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ มี
ทักษะและความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศและมคีวาม
เขา้ใจเกี่ยวกบัประขาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี

ร้อยละ 80 80 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

   12 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มกีารเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 1 1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตัวชีว้ัดภารกิจปกติ 
ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

     1 จ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

โครงการ 5 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     2 จ านวนผลงานวจิยั/นวตักรรม มกีารน าไปใชป้ระโยชน์ใน
เชงิพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชมุชน

โครงการ 5 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     3 จ านวนผลงานวจิยั/นวตักรรม ที่น าไปใชป้ระโยชน์ ภายในระยะเวลา
 1 ปี

โครงการ 5 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     4 จ านวนโครงการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงการ 9 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     5 จ านวนผลงานวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด

โครงการ 9 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     6 โครงการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 50 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     7 ค่าใชจ้า่ยการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 1.4918 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
                             และสงัคมของประเทศ

เป้าประสงค์ 2 :  มีงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ
เป้าประสงค์ 2 (หน่วยงาน) : มีงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 (หน่วยงาน) :การพัฒนางานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

ตวัชี้วดัภารกิจปกติ_ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2558



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตัวชีว้ัดภารกิจปกติ 
ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

     8 จ านวนโครงการวจิยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี โครงการ 18 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     9 จ านวนผลงานวจิยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยเีป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด

โครงการ 18 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

   10 โครงการวจิยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยทีี่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 50 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

   11 ค่าใชจ้า่ยการวจิยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยตีามงบประมาณที่ได้
รับจดัสรร

ล้านบาท 1.6328 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตัวชีว้ัดภารกิจปกติ 
ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

     1 ผู้เขา้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 82 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์จาก
การบริการ

ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     3 โครงการบริการวชิาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแขง่ขนัของ
ประเทศในเวลา 1 ปี

ร้อยละ 75 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     4 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการแกสั่งคม โครงการ 5 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 82 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     6 งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     7 ค่าใชจ้า่ยของการให้บริการวชิาการตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท            0.7010 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 (หน่วยงาน) : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสงัคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้

เป้าประสงค์ 3 (หน่วยงาน) :ชุมชนและสงัคมไดร้ับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดบัความเข็มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสงัคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้

เป้าประสงค์ 3 : ชุมชนและสงัคมไดร้ับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดบัความเข็มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื

ตวัชี้วดัภารกิจปกติ_ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2558
ผลผลติ : ผลงานการบริการวชิาการ



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตัวชีว้ัดภารกิจปกติ 
ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

     1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มกีารเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     2 ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการต่อประโยน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ 85 85 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     3 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มกีารเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ - 1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     4 จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม โครงการ - 1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     5 โครงการศิลปวฒันธรรมที่บรรลุตามวถัปุระสงค์ของโครงการ ร้อยละ 82 82 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     6 โครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด

ร้อยละ 90 90 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     7 ค่าใชจ้า่ยของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร

ล้านบาท 0.18 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

ผลผลติ : ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

เป้าประสงค์ 4 (หน่วยงาน) : มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สบืสาน ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รักษาสิ่งแวดลอ้ม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา 

เป้าประสงค์ 4 : มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สบืสาน ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รักษาสิ่งแวดลอ้ม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา 
และเผยแพร่ตอ่สาธารณชน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดลอ้ม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 (หน่วยงาน) : การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดัภารกิจปกติ_ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2558



พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ รวม
1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดับอดุมศึกษาบน
พื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
อยา่งมีคุณภาพ

1.    การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสร้างคนดี คนเกง่
ให้เป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) ในระดับ
สากล

48,766,000.00               32,150,300.00               80,916,300.00               

2. สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชยแ์ละ 
การถา่ยทอดเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

2.    การพัฒนางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศ

1,011,800.00                 2,113,300.00                 3,125,100.00                 

3.  ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อการมีอาชีพอสิระและพัฒนาอาชีพ สู่การ
เพิ่มศักยภาพในการแขง่ขนั

3.    การเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัชุมชน
สังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้

615,600.00                   85,400.00                     701,000.00                   

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

4.    การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม

180,000.00                   -                             180,000.00                   

5.จดัระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการ
เปล่ียนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บน
พื้นฐานความสุข และความกา้วหน้า

5.    การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ 
เพื่อรักษาคนดี คนเกง่ และเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผู้น า

756,000.00                   -                             756,000.00                   

6. จดัระบบบริหารจดัการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจดัหารายได้
 เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

6.    การพัฒนาระบบบริหารจดัการโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและการเพิ่มขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของคณะ

-                             50,000.00                     50,000.00                     

51,329,400.00               34,399,000.00               85,728,400.00               

3.14 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยทุธศาสตร์

รวมทั้งสิน้



ไตรมาส 1 - 4
แผน ผล 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

        981,300
        981,300

1 ผลของรูปแบบการปลูกต่อปริมาณไนเตรทและลักษณะทางกายภาพของผักกาดหอม                  403,800  1 ต.ค.57 -30 ก.ย. 58  ดร.ลลิตา  ศิริวฒันานนท์               
081-765-3496

2 การประเมินศักยภาพในการบ้าบัดตนเองของน ้าต่อขีดความสามารถในการรองรับผลพิษของแม่น ้ากม่กลองตอนล่าง                  289,000  1 ต.ค.57 -30 ก.ย. 58  ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม           
087-115-7791

3 การศึกษาเชื อแบคทีเรียก่อโรคในสัตวน์ ้าจากแหล่งน ้า : กรณีศึกษาคลองรังสิตประยูรศักด์ิ                  288,500  1 ต.ค.57 -30 ก.ย. 58  ดร.กิตติมา  วานิชกูล                
081-621-0782

งบเงินอุดหนุน : ผลผลติผลงานวจิยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (รายไดส้ะสมของมหาวทิยาลยัฯ)
งบเงินอุดหนุน : ผลผลติผลงานวจิยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้

แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2558 (โครงการ)

ล าดับ
ที่

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณเงนิรายได้

วนั เดือน ป ี
ที่จะด าเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร



ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต/โครงการ
เชงิปริมาณ  :  เชงิปริมาณ :
 - จ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 3         โครงการ  - จ านวนโครงการวิจยั 18 โครงการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เชงิคุณภาพ  :  เชงิคุณภาพ  :  

- โครงการ  - จ านวนผลงานวิจยัเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 18 โครงการ
ประโยชน์ต่อสังคม ชมุชน เชงิเวลา  :  
เชงิเวลา  :   - โครงการวิจยัที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 50
 - จ านวนผลงานวิจยั/นวัตกรรม ที่น าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี - โครงการ เชงิตน้ทุน  :  

 - ค่าใชจ้า่ยการวิจยัตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร บาท

ผลผลิต/โครงการ : 3. ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

1.6328            

 - จ านวนผลงานวิจยั/นวัตกรรม ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย/์

แผนการปฏิบตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558    คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ : การส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัย

แผนงบประมาณ :   ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัย

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง :  มผีลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดร้บัการเผยแพร ่น าไปใชป้ระโยชน์ หรอืตอ่ยอดในเชงิพาณชิย์

เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร : มีงานวจิยั สิง่ประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับใน
                                                                       ระดบัชาตแิละนานาชาติ

เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : มีงานวจิยั สิง่ประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับใน
                                                       ระดบัชาตแิละนานาชาติ



กิจกรรม :  จัดอบรมและสัมมนาเชงิวิชาการหรือปฏิบตักิาร

รวมทัง้สิ้น 701,000                   615,600           85,400                    
งบเงินอุดหนุน 701,000                        615,600               85,400                         
4.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป 701,000                        615,600               85,400                         

เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 484,100                        615,600               85,400                         

งบประมาณ :
(1) = (2) + (3)

รวมงบประมาณ

(2)  

งบประมาณรายจ่าย
(3)

งบประมาณเงินรายได ้
(มทร.ธัญบรุี)



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี จ าแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณรายจ่าย (รวมทัง้สิน้) ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน แผน แผน แผน แผน

รวมทั้งสิน้ 180,000                        -                    180,000              - 180,000              
1. งบบคุลากร -                              -                    -                     -                     -                    

1.1 เงินเดือน -                                   -                        -                        -                         -                        

1.2 ค่าจ้างประจ า -                                   -                        -                        -                         -                        

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว -                        -                        -                         -                        

1.4 พนักงานราชการ -                                   -                        -                        -                         -                        

2. งบด าเนินงาน -                              -                    -                     -                     -                    
2.1 ค่าตอบแทน -                              -                    -                     -                     -                    
2.2 ค่าใช้สอย -                              -                    -                     -                     -                    
2.3 ค่าวสัดุ -                              -                    -                     -                     -                    
2.4 ค่าสาธารณูปโภค -                                   -                        -                        -                         -                        

3. งบลงทุน -                                -                      -                      -                       -                      
4. งบเงินอุดหนุน -                                -                      -                      -                       -                      
5. งบรายจา่ยอ่ืน                         180,000                       -                 180,000  -               180,000

5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวฒันธรรม 180,000                                                      -                    180,000  -                  180,000

งบประมาณ :



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 

สรุปตัวชี้วัดภารกิจปกติ_ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
จ าแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธ์  ผลผลิต 

 



กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เป้าหมายส าคัญในการปฏิรูปในระบบราชการ คือต้องการปรับปรุงการบริหารให้เป็นการบริหารจัดการ
ที่ดี มีประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า Good Governance และเน้นการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 การติดตามและประเมินผลถือเป็นขั้นตอนส าคัญของกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตาม
ยุทธศาสตร์ ที่จะชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ ภารกิจ เป้าหมายผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการส าคัญของการก ากับ 
ตรวจสอบให้การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในการสร้างผลผลิต และการให้บริการของหน่วยงาน   การติดตามและ
ประเมินผลที่ท าอย่างสม่ าเสมอท าให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์กร 

2. กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล 
 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผล ยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการ
บริหารงาน ซึ่งมีรองคณบดีในแต่ละฝ่ายเป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์  รับผิดชอบ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ เมื่อผลที่เกิดข้ึนทั้งในส่วนของผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด 
โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และท าการสรุปผลในภาพรวมเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน และน าเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประมวลผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. องค์กรการติดตามประเมินผล 
  คณะฯ จะมีแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทศาสตร์คณะ  และ
คณะท างานติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ 
 คณะกรรมการก ากับดูแลการติดตามประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์คณะ มีคณบดีเป็นประธาน  
รองคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีหน้าที่
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สาระส าคัญของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยภายใต้
แผนบริหารราชการแผ่นดิน ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ ก าหนด
แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญในภาพรวมของคณะประจ าปีงบประมาณ 
 2. ก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทาง ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ 
 3. พิจารณาและ ให้ความเห็นชอบ แผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 



 4. ก ากับ ติดตาม เร่งรัด ให้การด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของภารกิจหลัก 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษาและน าในเรื่องต่างๆ แก่คณะท างาน เพื่อให้การด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ เป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางท่ีก าหนด 
 6. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ 

 คณะท างานติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์คณะ  มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นที่
ปรึกษา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและวางแผน  เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการและวิจัย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นคณะท างาน  เจ้าหน้าที่แผนกแผนงานและโครงการเป็น
คณะท างานและเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1.  จัดท ากรอบแนวทาง และพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ ประจ าปี
งบประมาณ และพิจารณาทบทวนปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 2.  จัดท าแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะประจ าปีงบประมาณ  
 3.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ตามแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ 
 4.  จัดท ารายงานการประเมิน ผลส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์คณะ 

4. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
 เพ่ือให้ผลการประเมินน าไปสู่การใช้ประโยชน์ และสามารถรายงานผลได้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  คณะได้ก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนติดตามและ
ประเมินผลดังต่อไปนี้ 
 กรณีนโยบายเร่งด่วน และกรณีปกติ   ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส  เป็น 4 
ระยะ คือรายงานรอบ 3 เดือน  6  เดือน  9  เดือน และรอบ 12 เดือน  โดยแผนกแผนงานและโครงการ
ด าเนินการประมวลผลดังนี้ 
 รอบที่ 1  ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือนปีงบประมาณ ภายในวันที่ 31  ธันวาคม  2557  
 รอบที่ 2  ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2558  
 รอบที่ 3  ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือนปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30  มิถุนายน  2558  
 รอบที่ 4  ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือนปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30  กันยายน  25558  
 
5. แนวทางการจัดท าระบบรายงานการติดตามประเมินผล 
 5.1 แนวทางการจัดท าแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2558  ดังนี้ 
 - ก าหนดโครงการส าคัญของหน่วยงานเพื่อบรรจุเป็นแผนติดตาม  และประเมินผลของคณะ  โดย
เจ้าของแผนงานโครงการวิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยง ตามประเด็นหลักของการติดตามและ
ประเมินผล 
 - ก าหนดรายละเอียดโครงการส าคัญตามแผนติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วยชื่อโครงการ 
ความส าคัญและท่ีมาของโครงการ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการด าเนินงานโครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของผลผลิตและผลลัพธ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 5.2 แนวทางการรายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  จ าแนกดังนี ้



 - การติดตามผลการด าเนินงาน ( Monitoring) หมายถึงการก ากับติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของแผนการด าเนินงานและระยะเวลาที่ก าหนด (Project Schedule) โดยวิเคราะห์ตั้งแต่การใช้
ปัจจัยน าเข้า (Input) กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  (Process) และผลผลิตที่เกิดขึ้น  (Output)  ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานฯ น าเสนอผู้บริหารภายในคณะ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 - การประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน (result) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่
ก าหนดในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนการวิเคราะห์หาปัจจัย หรือกระบวนการส าคัญ ที่
ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการบรรลุไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป 
  
  

 



หน่วยนับ Based Line จ านวน

     1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 75 75

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     2 ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82 82

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     3 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้
งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 82 82

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คน 299 316

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คน 535 480

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คน 1720 1782

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     7 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 84 84

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     8 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 85

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

     9 ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้านบาท 70.9037

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) : การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ สร้าง คนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล

เป้าประสงค์ 1 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) : บัณฑิตมีความรูค้วามสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อาชีพ”
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรูค้วามสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สรุปตวัชี้วัดภารกิจปกติ_ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2558

ตวัชีว้ดัภารกิจปกต ิ
ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ตัวชี้วัดภารกิจปกต_ิตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้าง คนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตวัชีว้ดัภารกิจปกต ิ
ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

   10 จ านวนนิสิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่
เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา คน 32 32

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

   11 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี
ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับประขาคมอาเซียนเป็นอย่างดี

ร้อยละ 80 80

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

   12 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี โครงการ 1 1

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตวัชีว้ดัภารกิจปกต ิ
ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

     1 จ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ โครงการ 5

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     2 จ านวนผลงานวจิยั/นวตักรรม มีการน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย/์ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน โครงการ 5

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     3 จ านวนผลงานวจิยั/นวตักรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี โครงการ 5

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     4 จ านวนโครงการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการ 9

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     5 จ านวนผลงานวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด

โครงการ 9
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     6 โครงการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 50 50
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     7 ค่าใช้จา่ยการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร
ล้านบาท 1.4918

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) : การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดภารกิจปกต_ิตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558

เป้าประสงค์ 2 :  มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 2 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) :  มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
                             และสังคมของประเทศ



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตวัชีว้ดัภารกิจปกต ิ
ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

     8 จ านวนโครงการวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ 18

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

     9 จ านวนผลงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด

โครงการ 18
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

   10 โครงการวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 50 50
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

   11 ค่าใช้จา่ยการวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้
รับจดัสรร ล้านบาท 1.6328

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกวจิยั

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตวัชีว้ดัภารกิจปกต ิ
ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

     1 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 82 82

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวชิาชีพ ต่อประโยชน์
จากการบริการ ร้อยละ 80 80

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     3 โครงการบริการวชิาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ปี ร้อยละ 75 75

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม
โครงการ 5

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ร้อยละ 82 82

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     6 งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด
ร้อยละ 90 90

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

     7 ค่าใช้จา่ยของการให้บริการวชิาการตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร
ล้านบาท 0.7010

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

สาขาวชิา                  
แผนกบริการวชิาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้

เป้าประสงค์ 3 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) : ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข็มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้

เป้าประสงค์ 3 : ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข็มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดภารกิจปกต_ิตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ



หน่วยนับ Based Line จ านวน

ตวัชีว้ดัภารกิจปกต ิ
ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2558

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

     1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม โครงการ 1

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 85 85

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี โครงการ 1

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม โครงการ 1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     5 โครงการศิลปวฒันธรรมที่บรรลุตามวถัุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 82 82 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     6 โครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด

ร้อยละ 90 90
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

     7 ค่าใช้จา่ยของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 0.18

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

สาขาวชิา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) :การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดภารกิจปกต_ิตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558
ผลผลิต : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ 4 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) : มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

เป้าประสงค์ 4 : มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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