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แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2557-2560 

ปรัชญา (Philosophy) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางการเกษตรให้มีทักษะ

ความช านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทย และภูมิภาค  

ปณิธาน (Determination) 
มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็ นคณะผลิต นักปฏิบัติ มืออาชีพ ชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                         
และนวัตกรรมทางการเกษตรในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 

ค่านิยมองค์กร (Core values) 
1. กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง   
2. ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ   
3. โปร่งใสและตรวจสอบได้   
4. ไม่เลือกปฏิบัติ   
5. มุ่งภักดีต่อองค์กร  

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
1. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)  
2. วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)  
3. วัฒนธรรมสมรรถนะ  (Competency Culture)  
4. วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว  (Learning & Adaptive Culture)  
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อัตลักษณ์ (Identity) 
  “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “คณะนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์  และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพ่ิมศักยภาพใน

การแข่งขัน 
4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและ

ความก้าวหน้า 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอ้ือต่อนโยบายหลัก 

 

 

SMART = เก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง คล่องแคล่ว น าสมัย 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ( Hands-on) ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะ

สังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการท างานจริง โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการ บนพื้นฐานของการ
พัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บัณฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็น ท าเป็น  สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สื่อสารเปน็ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่ส าคัญ ( Principle) ของ
ศาสตร์นั้นๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง    ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมแนว
ทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว  

ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานและข้ันสูงให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ 
 ทักษะทางสังคม ( Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจากศาสตร์เฉพาะ
สาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้นอกชั้นเรียนด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ใน 
มทร.ธัญบุรีโดยเน้นทักษะทางสังคมที่ส าคัญจ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 

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

 ประสบการณ์ในการท างานจริง หมายถึง การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานจริง การแก้โจทย์ในสถาน
ประกอบการ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ ใน
สาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเข้าช่วย และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการ  
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โครงการส าคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : 7 Flagship 

1 PROFESSIONAL 
COURSE 

หลักสูตรที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ บูรณาการ และสร้างความสามารถใน
การลงมือปฏิบัติ โดยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
หรือสถานประกอบการ ในกลุ่มที่มีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ
เฉพาะทาง 

2 PROFESSIONAL LAB การบริการห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เครื่องมือ ในการศึกษา ทดลอง 
โดยการเพ่ิมผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาแนะน าการใช้เครื่องมือและ
ครุภัณฑ์การทดลอง ห้องปฏิบัติต้นแบบการสนับสนุนการสร้างโครงงาน 
นวัตกรรม 

3 PROFESSIONAL & 
EXCELENCE CENTER 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพัฒนางานวิจัย 
บริการวิชาการ 

4 PROFESSIONAL 
TEACHER 

การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้มีศักยภาพการสอนโดยเข้าร่วมโครงการ
ฝังตัวสถานประกอบการการโครงการ ONE Teacher ONE Text ONE 
Research การพัฒนาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าอย่างเหมาะสม 

5 PROFESSIONAL 
GRADUATE 

พัฒนานักศึกษาในมิติต่างๆ การบ่มเพาะความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรม มี Soft Skillตลอดจนการมีสมุดบันทึกกิจกรรม
ส าหรับนักศึกษาน าไปสู่การออก Activity Transcript 

6 PROFESSIONAL STAFF บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการต่างๆอย่างมี
มาตรฐาน มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้าง
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล Individual Development Plan 

7 PROFESSIONAL 
SERVICES 

พัฒนาระบบบริการด้านต่างๆท่ีมีมาตรฐาน รองรับการบริการได้ทุกมิติ
ของกิจกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและระดับนานาชาติ 
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 AGR 2560 
“Professional Faculty” 

 การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปี 2557-2560 มุ่งเน้นการพัฒนาคณะสู่ “คณะแห่งการสร้าง
นักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ”ซึ่งหมายถึง คณะที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญการ มีทักษะขั้นสูง มีความสามารถ
ในการ “คิดเป็น ท าเป็น สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น”    สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สนองตอบต่อการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งเปูาหมายของการพัฒนาประกอบไปด้วยการสร้างมืออาชีพคือ บัณฑิต ผู้สอน บุคลากร และการ
บริหารจัดการ คณะจึงได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ก าหนด
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือก้าวไปสู่ SMART University  ดังนี้ 

1. Hands On   :  การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
 ความรู้ 
 ทักษะวิชาชีพ 
 ทักษะทางสังคม (Soft Skills) 

  -ภาษาต่างประเทศ 
  -การสื่อสารและสารสนเทศ 
2. Research & Innovations  : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 ตอบโจทย์ 

 -ชุมชน 
 -อุตสาหกรรม  

  ส่งเสริมนักวิจัย 
3. Internationalization  :  ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

 ภาษา 
 วัฒนธรรม 
 สภาพแวดล้อม 
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4. Modern Management  :  การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ด้าน 
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หลักการและเหตุผล (กรอบแนวคิด/นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ) 
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ( Hands-on)  ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม ( Soft skills) และ
ประสบการณ์ในการท างานจริง โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการ บนพื้นฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บัณฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็น ท าเป็น  สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สื่อสารเปน็ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่ส าคัญ ( Principle) ของ
ศาสตร์นั้นๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมแนว
ทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว  
 ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานและข้ันสูงให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ 
 ทักษะทางสังคม (Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจากศาสตร์เฉพาะ
สาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้นอกชั้นเรียนด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ใน 
มทร. ธัญบุรีโดยเน้นทักษะทางสังคมที่ส าคัญจ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 

1.  ภาษาต่างประเทศ 
 2.  การสื่อสารและสารสนเทศ ( Communication and IT) 
 3.  การท างานเป็นทีม ( Teamwork) 
 4. ใฝุเรียน ใฝุรู้ ( Learn how to learn) 
 5.  คิดวิเคราะห์ หรือกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

 

ยุทธศาสตร์ 1 : 
Hands On : 

การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

1.1 การ
พัฒนา

หลักสูตร 

1.3 พัฒนา 
ระบบผู้สอน 

1.2 พัฒนาระบบ 
การเรียน 
การสอน 

1.4 พัฒนาระบบ
บริการการศึกษา
และความร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
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 6.  นิสัยอุตสาหกรรม  
 7.  ความมีระเบียบวินัยและรักองค์กร 
 8.  จิตสาธารณะ  

เป้าหมาย 
1. รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึก กลุ่มสาขาวิชาการเกษตร  
2. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ  
3. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานและขั้นสูงมีความพร้อมและรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ  
4. เครือข่ายจากสถานประกอบการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ 
5. บัณฑิตนักปฏิบัติการ ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประเด็นเชิงนโยบาย แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ์ 
1.1  การพัฒนาหลักสูตร 1. ปรับปรุงหลักสูตร ชั่วโมงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

    -  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 70:30 
2. พัฒนาระบบสหกิจศึกษา และ WIL 
3. พัฒนา Model การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

1.2  พัฒนาระบบการ  
      เรียนการสอน 

1. พัฒนาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ 
2. เพ่ิมทักษะทางสังคม (Soft Skills) ภาษาอังกฤษ, IT , Activity Transcript 
3. พัฒนากระบวนการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
4. วิจัยและน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ 

1.3  พัฒนาระบบผู้สอน 1. พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ  (ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง  ฝึกประสบการ 
    วิชาชีพ  ฝังตัวในสถานประกอบการ) 
2. พัฒนาคู่มือและอบรมอาจารย์ผู้สอน 

1.4  พัฒนาระบบ 
 บริการการศึกษา 
 และความร่วมมือ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตนักปฏิบัติ 
2. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
4. ระบบเผยแพร่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดความส าคัญและค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

Based 
line 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

2557 2558 2559 2560 
*1. รูปแบบ (Model) การผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในเชิง
ลึก กลุ่มสาขาวิชาการเกษตร     
(มทร. 1.2) 

Model - 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

1 
 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

*2. หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ
การผลิตนักปฏิบัต ิ(มทร.1.3) 

หลักสูตร N/A - - 1 - รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

*3. หลักสูตรเก่าที่ครบรอบถูก
พัฒนาให้สอดคล้องกับการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ (มทร.1.4) 

ร้อยละ N/A 25 100 100 100 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
 

*4. อาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 10 50 75 80 90 รองคณบดีฝุาย หัวหน้า
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

Based 
line 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

2557 2558 2559 2560 
การศึกษาเข้าใจในกระบวนการ 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
(มทร.1.5) 

วิชาการและวิจัย สาขาวิชา 
 

*5. อาจารย์ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ฝังตัวใน
สถานประกอบการ (มทร.1.6) 

ร้อยละ 5 20 40 60 80 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

*6. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานและ
ขั้นสูงมีความพร้อมและรองรับ
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ (มทร.1.7) 

ร้อยละ N/A 50 80 85 90 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

*7. พัฒนาศูนย์ COE เพื่อรับงาน
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ปฏิบัติงานจริงเป็นต้นแบบของ
อุตสาหกรรม (มทร.1.8) 

ศูนย์ - - - 1 
 
 

- รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
 

*8. เครือข่ายจากสถาน
ประกอบการอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในการผลิต 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
(มทร.1.9) 

ร้อยละ N/A 10 60 65 70 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
 

9. นักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบ
ทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 
ไม่ต่ ากว่า 500 หรือเทียบเท่า 
(มทร.1.10) 

ร้อยละ N/A 20 20 25 30 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
 

10. นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานด้าน IT       (มทร.1.11) 

ร้อยละ N/A 60 60 65 70 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

11. นักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบ
ทักษะทางสังคมอีก 6 ด้าน  
(การท างานเป็นทีม ใฝุเรียนใฝุรู้ 
คิดวิเคราะห์ นิสัยอุตสาหกรรม
ความมีระเบียบวินัย และ 
รักองค์กรและจิตสาธารณะ)  
(มทร.1.12) 

ร้อยละ N/A ประเมินในปี 
2559-2560 

 

50 75 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- ฝุายพัฒนา
นักศึกษา 
 

12. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการจัดการการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มทร.1.13) 

ร้อยละ 76.84 80 85 90 90 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
 

13. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตตามอัต
ลักษณ ์"บัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ"    (มทร.1.14) 

ร้อยละ 87.53 88 90 90 90 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
 

14. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
(ภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร

ร้อยละ 84.4 85 88 90 90 
 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

Based 
line 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

2557 2558 2559 2560 
และสารสนเทศ การท างานเป็น
ทีม ใฝุเรียนรู้คิดวิเคราะห์ นิสัย
อุตสาหกรรม ความมีระเบียบ
วิจัยและรักองค์กร และจิต
สาธารณะ) (มทร.1.15) 

 

 หมายเหตุ :    *  หมายถึง  มีการเปลี่ยนแปลงช่ือตัวช้ีวัด / ค่าเปูาหมาย 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. วิจัยรูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
   เชิงลึกกลุ่มสาขาวิชาการเกษตร  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

2. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับสถาน 
   ประกอบการ หนึ่งคณะ หนึ่งหลักสูตร  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

3. พัฒนาหลักสูตรเดิมของแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้อง 
   กับรูปแบบ (Model) เชิงลึก ของแต่ละสาขาวิชา  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 
 

4. พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเร่ืองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
    และการเผยแพร่  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

6. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านภาษา   
    ต่างประเทศ  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

7. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการสื่อสาร 
    และสารสนเทศ (Communication and IT)  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

8. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการท างาน 
   เป็นทีม (Teamwork)  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

9. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการใฝุเรียน  
   ใฝุรู้ (Learn how to learn)  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

10. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการคิด 
     วิเคราะห์ (กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง 
     เป็นระบบ)  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
11. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านนิสัย 
     อุตสาหกรรม  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

12. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านความม ี
     ระเบียบวินัยและรักองค์กร  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย - หัวหน้าสาขาวิชา 
- ผู้สอน 

13. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
     ด้านจิตสาธารณะ  

- รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 
-รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้าสาขาวิชา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล (กรอบแนวคิด/นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ) 
 จากนโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ

แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” และพันธกิจ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและ

 

ยุทธศาสตร์ 2 : 
Research & Innovations: 
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

2.1 ส่งเสริม 
การเผยแพร่

งานวิจัยในระดับสูง 
 

2.3 พัฒนา 
นักวิจัยใหม่ 

2.2 ส่งเสริม 
การท าวิจัย 

และนวัตกรรม 

2.4 พัฒนา
ระบบบริหาร

งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
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แพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝุายมีส่วนร่วม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติชั้นน าทางทักษะวิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล ร่วมกับนโยบายอธิการบดีที่มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ( Hands-On) มีผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
และสนองตอบความต้องการของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีความเป็นสากล 
(Internationalization) และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Visibility) มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคู่กับการ
สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) ชุมชนและสังคม
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ประกอบกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านการ
เรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะจึงก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนางานวิจัย   สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์   ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

เป้าหมาย 
1. มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และวิทยานิพนธ์ที่ตอบปัญหาภาคเกษตรกรรมและของประเทศ 
2. คุณภาพผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. เพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในการหาแหล่งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 

ประเด็นเชิงนโยบาย แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ 
     งานวิจัยในระดับสูง 

1. จัดระบบการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
2. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 
3. จัดประกวดแข่งขัน โครงงาน นวัตกรรมนักศึกษา 

2.2 ส่งเสริมการท าวิจัย 
     และนวัตกรรม 

1. ท าวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมหรือท าวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
2. พัฒนาและต่อยอดโครงงานของนักศึกษา 
3. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
4. โครงการ ONE TEXT ONE RESEARCH 

2.3 พัฒนานักวิจัยใหม่ 1. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์รุ่นใหม่ 
2. น าโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหาในการวิจัย 
   และพัฒนาโครงงานนักศึกษาและต่อยอด 
3. ให้ความส าคัญกับ STUDENT PROJECT 

2.4 พัฒนาระบบบริหาร 
     งานวิจัย 

1. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุน 
2. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรวบรวมข้อมูล คลังปัญญาของคณะ 
3. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจากผล การด าเนินงานวิจัย 
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ตัวช้ีวัดความส าคัญและค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
line 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

1. ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในระดับชาตแิละ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 
(มทร.2.1) 

ร้อยละ 22.3 25 30 35 40 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 
 
 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

*2. จ านวนของอนุสิทธิบัตร/ 
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์ 
เครื่องหมายการค้า (มทร.2.2) 

ผลงาน  1 1 
 

- - 1 
 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 
 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

3. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ ตอบสนอง 
ภาคอุตสาหกรรมและตอบ 
โจทย์ให้ประเทศ (มทร.2.3) 

เรื่อง - 1 1 1 1 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

*4. อาจารย์และนักศึกษาเข้า
ประชุม/น าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (มทร.2.4) 

คน - 10 
 

10 15 20 
 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

*5. ผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ (มทร.2.5) 

เรื่อง - 3 3 5 10 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

*6. ผลงานวิจัยของผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับบัณฑิต 
ศึกษา เผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการหรือฐานข้อมูลใน
ห้องสมุดของมทร.ธัญบุรี  
(มทร.2.7) 

ร้อยละ N/A 10 80 90 100 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 
 
 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

7. มีแหล่งทุนจากภายนอก 
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้จากองค์กร 
ภาครัฐ/เอกชน สถาน 
ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม (มทร.8) 

แหล่งทุน - 1 1 1 2 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 
 
 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

หมายเหตุ :    *  หมายถึง  มีการเปลี่ยนแปลงช่ือตัวช้ีวัด / ค่าเปูาหมาย 
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โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. โครงการส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตอบสนองแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต
และตอบโจทย์ให้ประเทศ 

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย - หัวหน้าสาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

2. โครงการ One Teacher One Research รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย - หัวหน้าสาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

3. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์และสนับสนุนส่งเสริม 
   การน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย - หัวหน้าสาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

4. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งในและ 
   ต่างประเทศ 

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย - หัวหน้าสาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

5. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนทุนและ 
    ค่าใช้จ่ายให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าประชุม 
    วิชาการ และไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย - หัวหน้าสาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 

6. โครงการพัฒนาระบบและกลไกด้านวิจัย    รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย - หัวหน้าสาขาวิชา 
- แผนกวิจัย 
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หลักการและเหตุผล (กรอบแนวคิด/นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรให้ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติภายใตว้ิสัยทัศน์“คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”ซึ่งน าไปสู่การก าหนดเปูาหมาย  กลยุทธ์  และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ดังนี้ 

เป้าหมาย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความเป็นสากล  (Internationalization) และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

(Visibility) 
 

 

ประเด็นเชิงนโยบาย แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ์ 
3.1 การสร้างความร่วมมือ 
     กับต่างประเทศ 
 

1. ทบทวน MOU หาพันธมิตรหลัก ในการด าเนินความร่วมมือเชิงลึก 
2. แลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ 
3. หลักสูตรนานาชาติการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้น  
   การเทียบโอนหลักสูตร 

3.2 พัฒนาทักษะด้าน 
     ภาษา และความเข้าใจ 
     ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1. การฝึกอบรม สื่อสารการเรียนรู้ การใช้สื่อ e-learning 
2. ส่งเสริมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Internationalization :ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 3 : 
Internationalization : 

ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

 

3.1 การสร้างความ 
ร่วมมือกับ 

ต่างประเทศ 
 

 

3.3 พัฒนาระบบ 
การบริการและการ 
สร้างการยอมรับ 

3.2 พัฒนาทักษะ
ด้านภาษา และ

ความเข้าใจในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

 

3.4 พัฒนา 
โครงการพื้นฐาน 

และสภาพแวดล้อม 
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3.3 พัฒนาระบบการ 
     บริการและการสร้าง 
     การยอมรับ 

1. บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
2. จัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 

3.4 พัฒนาโครงสร้าง 
     พ้ืนฐานและ 
     สภาพแวดล้อม 

1. มีหน่วยงานในการบริการประสานงาน การด าเนินกิจกรรมกับต่างประเทศ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 
3. ปรับปรุงอาคาร หอพัก ที่พัก โรงแรม 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าคัญและค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Internationalization :ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

Based 
line 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

2557 2558 2559 2560 
*1.นักศึกษาปีสุดท้ายของ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเดินทาง
ไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์ 
กับมหาวิทยาลัย/องค์กรใน
ต่างประเทศ (มทร.3.1) 

คน 
 

N/A 2 40 40 40 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- แผนกสหกิจ
ศึกษา 

*2.นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมา
แลกเปลี่ยนยังคณะเพิ่มขึ้น(มทร.3.2) 

คน 14 คน ณ 
30ก.ค.56 

30 10 10 10 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

*3.อาจารย์และบุคลากรของ คณะ
ที่ไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์
กับมหาวิทยาลัย/องค์กรใน  
ต่างประเทศ (มทร.3.3) 

คน N/A 5 5 10 10 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

*4. อาจารย์และบุคลากรต่างชาติ
ที่เข้ามาท างานในคณะเพิ่มขึ้น 
(มทร.3.4) 

คน - - - - 1 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

*5.หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ Dual Degree /Joint 
Degree /Joint Program 
/International เพิ่มขึ้น (มทร.3.5) 

หลักสูตร - - - - 1 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

- หัวหน้า
สาขาวิชา 
- งานวิชาการ
และงาน
ทะเบียน 

6.จ านวนกิจกรรมการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็น
เจ้าภาพ  เจ้าภาพร่วม  หรือเป็น
คณะกรรมการด าเนินการ (มทร.3.6) 

กิจกรรม - 1 1 1 1 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

*7. จ านวนกิจกรรมภายใต้  
MOU ระหว่างคณะกับ
มหาวิทยาลัยและองค์กร
ต่างประเทศ (มทร.3.7) 

กิจกรรม - 1 3 5 5 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

**8.จ านวนนักศึกษาของคณะเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นานาชาติที่จัดโดย มทร.ธัญบุรี 
และหน่วยงานภายในประเทศ 
(มทร.3.8) 

คน - - 20 20 20 รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
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หมายเหตุ :    *   หมายถึง  มีการเปลี่ยนแปลงช่ือตัวช้ีวัด / ค่าเปูาหมาย 
       **  หมายถึง  ตัวช้ีวัดที่เพิ่มขึ้น ในปี 2558-2560 

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

1. โครงการต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานที่ท า MOU 
   ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ การ 
    ฝึกประสบการณ์การท างานการวิจัยร่วม และการ 
    แข่งขันในระดับนานาชาต ิ 

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย - หัวหน้าสาขาวิชา 
- แผนกสหกิจศึกษา 

2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
   ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในต่างประเทศ  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

3. โครงการแลกเปลี่ยน จ้าง หรืออาสาสมัครบุคลากร 
    หรือนักศึกษาจากต่างประเทศมาท างานหรือเรียนที ่
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบ Dual Degree/ Joint 
    Degree ที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน/ 
     สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

5. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 

6. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่มอาเซียน 
   หรือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน  เกาหลี ส าหรับอาจารย ์
   และบุคลากร  

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา 
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หลักการและเหตุผล (กรอบแนวคิด/นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ) 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลการท างานให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่จะต้องท าหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

เป้าหมาย 
1. คณะมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2. มีสัดส่วนรายได้จากแหล่งเงินทุนภายนอกทั้งจากการบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารทรัพย์สิน และ

รายได้อ่ืนๆเพิ่มมากขึ้น 
3. มีระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนทุกภารกิจของคณะ 
4. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
5. บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมกับต าแหน่งและมีสุขภาวะที่ดีในการท างาน 

 
ประเด็นเชิงนโยบาย แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ์ 

4.1 ก้าวสู่องค์กรที่มี 
     สมรรถนะ 
 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
2. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
3. สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
4. สร้างภาพลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณธรรมและ 

ยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 4 : 
Modern Management : 
การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 

4.1 ก้าวสู่องค์กร 
ที่มีสมรรถนะสูง 

 

 

4.3 พัฒนา 
ระบบบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ 

 

4.2 พัฒนาระบบ 
บริหารการเงิน 
และทรัพยากร 

 

4.4 ปรับปรุงระบบ 
โครงสร้างบริหาร 
งานด้านต่างๆ 
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   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.2 พัฒนาระบบบริหาร  
     การเงินและทรัพยากร 

1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร งบประมาณ 
2. เพ่ิมรายได้จากบริการวิชาการ รับงานจากภายนอก 

4.3 พัฒนาระบบบริหาร 
     ทรัพยากรมนุษย์ 

1. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของการบริการวิชาการ 

4.4 ปรับปรุงระบบ 
     โครงสร้างบริหารงาน 
     ด้านต่างๆ  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการประชุม 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

 
ตัวช้ีวัดความส าคัญและค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

Based 
line 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

2557 2558 2559 2560 
1. ร้อยละของบุคลากรได้รับ 
การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพ  

ร้อยละ 60 
 

65 70 75 80 - รองคณบดีฝุาย 
  วิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝุาย 
  บริหารและวางแผน  
- หัวหน้าส านักงาน 
  คณบดี 

- ฝุายวิชาการ 
  และวิจัย 
- ฝุายบริหาร 
  และวางแผน 
- ส านักงาน 
  คณบดี 

2. ร้อยละของจ านวนหน่วย
พลังงานไฟฟูาท่ีประหยัดได ้ 
 

ร้อยละ - 4 6 8 10 - รองคณบดีฝุาย 
  บริหารและวางแผน  
- หัวหน้าส านักงาน 
  คณบดี 

- ฝุายบริหาร 
  และวางแผน 
- ส านักงาน 
  คณบดี 

3. แหล่งฝึกปฏิบัติการเพื่อ
รองรับการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพท่ีเพิ่มขึ้น  

แหล่ง - 1 1 1 1 - รองคณบดีฝุาย 
  วิชาการและวิจัย 
 

- หัวหน้า 
  สาขาวิชา 

4. ระดับความส าเร็จ 
ของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร     

ระดับ  
(1-5) 

- 3 3 4 4 - หัวหน้าส านักงาน 
  คณบดี 

บุคลากรของ
คณะ 

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. โครงการ One Teacher One Text  - รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 

- รองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน 
- ฝุายวิชาการและวิจัย 
- ฝุายบริหารวางแผน 
 

2. โครงการ One Faculty, One Excellence 
 

- รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน 
 

- ฝุายวิชาการและวิจัย 
- ฝุายบริหารวางแผน 
- หัวหน้าสาขาวิชา 

3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท างานแบบมุ่งผลงาน ท างานเป็นทีม มีสมรรถนะสามารถ
เรียนรู้และปรับตัว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

- หัวหน้าส านักงานคณบด ี - ส านักงานคณบด ี
- ฝุายบริหารวางแผน 
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AGR  2560 “Professional Faculty”ภาพของคณะ  ในปี 2560 
  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ 

Hands-On 
  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
Research & Innovation 
  การส่งเสริมความเป็นนานาชาต ิ
Internationalization 
  การบริหารจัดการสมัยใหม ่
Modern Management 

 
 
 
 

 
1.1  นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษTOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 หรือเทียบเท่า มากกว่า ร้อยละ 30 
1.2  นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน IT มากกว่า ร้อยละ 70 
1.3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   นักปฏิบัติมืออาชีพและ Soft Skills  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
1.4  อาจารย์เข้าใจในกระบวนการเรียน  การสอนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ    ร้อยละ 90 
1.5  อาจารย์ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝังตัวในสถานประกอบการ ร้อยละ 80 

 
 
 
 

 
 
 
2.1  ร้อยละ/จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 40 
2.2  จ านวนของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า  จ านวน 1  ผลงาน 
2.3  ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์

ให้กับประเทศ จ านวน 1 เรื่อง 
2.4  อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 20 คน 
2.5  ผลงานวิชาการ/ผลวานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
Hands - On 

2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
Research & Innovation 
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2.6 จ านวนงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เผยแพร่ในวารสาร วิชาการ และฐานห้องสมุด มทร.ธัญบุรี 
ร้อยละ 100 

2.7  มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกคณะ 2 หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
3.1  นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์กับ มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย/องค์กรในต่างประเทศ  
      ไม่น้อยกว่า 40 คน 
3.2 นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรไม่น้อยกว่า 10 คน  
3.3  อาจารย์และบุคลากรแลกเปลี่ยนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์กับ

มหาวิทยาลัย/องค์กรทั้งในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 คน 
3.4  อาจารย์และบุคลากรต่างชาติที่เข้ามาท างานใน มทร.ธัญบุรี จ านวน 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ (Competency) ในระบบ IDP มากกว่าร้อยละ 80 
4.2  จัดสรรก าลังคนสายวิชาการให้เหมาะสมกับภาระงาน อยู่ในเกณฑ์ของ สกอ. 
4.3  ประหยัดพลังงานระบบไฟฟูาได้ร้อยละ 10 ของหน่วยงานที่ใช้ 
4.4  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ระดับ 4 จาก 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. การบริหารจัดการสมัยใหม ่
Modern Management 

 

3. การส่งเสริมความเป็นนานาชาต ิ
Internationalization 
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