
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 
  

แผนปฏิบติัราชการ  แผนปฏิบติัราชการ  4  4  ปีปี    

พพ..ศศ..  25525555  ––  25525588  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี  
 

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI 

 

 

 

 



 

คํานํา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 

กําหนดให�ในแต�ละป-งบประมาณให�ส�วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจําป- เพ่ือปฏิบัติงานให�บรรลุผล
สําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังใช�ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานให�เป5นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ  

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป- (พ.ศ. 2555-2558) เพ่ือใช�เป5น
กรอบแนวทางในการดําเนินงาน ให�เกิดผลผลิต ผลลัพธ@ ตามท่ีกําหนดเปAาหมายไว�ในแผน ตลอดจนใช�เป5น
เครื่องมือในการประสานงาน บูรณาการการทํางานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง นอกจากนั้นยังใช�เป5นกรอบในการ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต�อการพัฒนาการศึกษา  

โดยเน�นท่ีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา สร�างงานวิจัย ให�บริการวิชาการด�านเทคโนโลยีการเกษตร 
ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี 
ภายใต�การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป- พ.ศ. 2555-2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร กําหนดทิศทางการพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป5นคณะชั้นนําท่ีมีอัตลักษณ@ มีคุณภาพมาตรฐาน เป5นท่ียอมรับของสังคม  โดยได�

กําหนดวิสัยทัศน@ไว�  คือ “คณะเป5นองค@กรแห�งการเรียนรู�ชั้นนําของประเทศด�านเทคโนโลยีการเกษตร”   

โดยสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป- พ.ศ.2555–2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นั้น

ประกอบ ไปด�วย วิสัยทัศน@ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร@จํานวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร@ 5  เปAาประสงค@ ซ่ึงในแต�

ละประเด็นยุทธศาสตร@จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล�องกับแผนบริหารราชการแผ�นดิน อันจะเป5นเครื่องมือท่ีสําคัญ

ท่ีใช�เป5นแนวทางในการขับเคลื่อนให�การดําเนินงานบรรลุเปAาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร@ซ่ึงประกอบด�วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาด�านวิชาชีพวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีสร�างคนดี       
คนเก�ง ให�เป5นทุนมนุษย@ (Human Capital) ในระดับสากล  

 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ@ นวัตกรรม และงานสร�างสรรค@      
บนพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี 

 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 3 การเสริมสร�างความแข็งแกร�งให�กับชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความรู� 

 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 4 การอนุรักษ@ สร�างสรรค@ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปaญญาท�องถ่ินและสิ่งแวดล�อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป- พ.ศ. 2555-2558 ฉบับนี้ จะเป5นเครื่องมือหลักสําคัญท่ีช�วยให�เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให�การดําเนินการในภารกิจต�างๆ บรรลุเปAาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร@เกิดผลลัพธ@
และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให�เป5นคณะชั้นนํา ท่ีมีอัตลักษณ@  มีคุณภาพมาตรฐาน 
เป5นท่ียอมรับของสังคม และเป5น “คณะชั้นนําทางวิชาชีพด�านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีการเกษตร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี  1 
บทนํา 

1.1 บทบาทและสถานะของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป7 พ.ศ. 2555 - 2558 
แผนกลยุทธ@เพ่ือการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับนี้เป5นการกําหนดนโยบายแผนการบริหาร

จัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 4 ป- ต้ังแต� พ.ศ. 2555-2558 โดยมีเปAาหมายหลักท่ีจะนํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก�าวสู�การเป5นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทย 

แผนกลยุทธ@ฉบับนี้ต�องการสะท�อนวิสัยทัศน@ มุมมองของผู�บริหารท่ีต�องการกําหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ให�สามารถเติบโตได�อย�างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต�สภาวะการแข�งขันในระดับอุดมศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม โครงสร�างประชากรและรูปแบบการบริโภค รวมท้ังความก�าวหน�าของการเรียนรู�
และเทคโนโลยี การนําแผนกลยุทธ@ฯ จึงต�องมีการกําหนดกรอบและเปAาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนเพ่ือให�บังเกิดผล
ดังต�อไปนี้ เพ่ือใช�เป5นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการไปสู�เปAาหมาย วิสัยทัศน@ ท่ีกําหนดไว� 

• เพ่ือเป5นเปAาหมายร�วมของแต�ละหน�วยงานย�อยให�ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะนําไปสู�การ
ผนึกกําลัง (Synergy) เพ่ือความสําเร็จ 

•      เพ่ือให�บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ ความมุ�งม่ัน และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาอย�างไรก็ตามการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ@ให�ประสบความสําเร็จจะต�องได�รับความเห็นชอบจากประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ
ได�รับความร�วมมือจากเครือข�ายการสนับสนุนจากผู�มีส�วนร�วม(Stakeholders)กับมหาวิทยาลัยฯ ทุกภาค
ส�วนรวมท้ังประชาชน สังคม และชุมชน 

1.2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป7 พ.ศ. 2555 - 2558 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป- พ.ศ.2555 – 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทํา

ข้ึนบนพ้ืนฐานหลักการท่ีสอดคล�องกับแผนบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2555–2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ@  
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) โดยอาศัยกรอบนโยบายแผนการบริหารจัดการ และแผนกลยุทธ@การพัฒนา           
พ.ศ.2553 – 2556) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป7 พ.ศ.2555 – 2558  สามารถสรุปเปGนข้ันตอนได�ดังนี้  
(ตาราง 1.1) 

ตารางท่ี 1.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4 ป7 พ.ศ.2555 – 2558  

 

 

 

แนวทาง/กระบวนการ การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป- 

ข้ันตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด 
ว/ด/ป 
สถานท่ี 

1. แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป- พ.ศ. 2555 – 2558 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป- 2555 

1. แต�ง ต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบั ติ
ราชการ 4 ป- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เพ่ือรวบรวมข�อมูล วิ เคราะห@ข�อมูลโดย
คณะทํางาน มีหน� า ท่ี วิ เ คราะห@ จุ ดแ ข็ ง 
จุ ดอ� อน  โอกาสและอุปสรรค  (SWOT 
Analysis) 

30 มกราคม 2555 
ห�องประชุมชั้น 2 
อาคารสํานักงาน
คณบดี 
 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป- 

- กําหนด/ทบทวน วิสัยทัศน@  ประเด็น
ยุทธศาสตร@และเปAาประสงค@ท่ีชัดเจน 
- พิจารณาปaจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 
ตัวชี้วัด ค�าเปAาหมาย และกําหนดกลยุทธ@กล
ยุทธ@วิธีการ  ในการมุ�งไปสู�ทิศทางท่ีกําหนด 

28 กุมภาพันธ@ 2555 
ห�องประชุมชั้น 2 
อาคารสํานักงาน
คณบดี 
 

3. จัดทําร�างแผนปฏิบัติราชการ 4 ป- คณะทํางานร�วมกันจัดทํา(ร�าง)แผน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป- 

ฝqายบริหารและ
วางแผน 

4. ประชุมสัมมนาผู�บริหารในหน�วยงาน - ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- ประชุมคณาจารย@และเจ�าหน�าท่ี 
 

24 มีนาคม 2555 
28 มีนาคม 2555 
5 เมษายน 2555 
ห�องประชุมชั้น 2 และ
ชั้น 3 อาคารสํานักงาน
คณบดี 

5. ประชุมถ�ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป- 
พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป- พ.ศ.2555 

- กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 
ป- พ.ศ.2555-2558 
- กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป- พ.ศ.2555 

17 พฤษภาคม 2555 
ห�องประชุมชั้น 3  
อาคารสํานักงาน
คณบดี 

5. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป- และแผนปฏิบัติราชการประจําป- พ.ศ.2555 ฉบับสมบูรณ@ 
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แผนกลยุทธ@ฉบับนี้ เป5นเครื่องชี้นําเพ่ือให�แต�ละหน�วยงานต�องปฏิบัติตาม แต�อาจมีการกําหนด
รายละเอียดท่ีแตกต�างกัน เพราะการวางแผนกลยุทธ@ และแผนระยะยาว 4 ป- จะต�องมีความยืดหยุ�นเพียงพอท่ีจะ
จับโอกาสทางธุรกิจ แก�ไขปaญหาเฉพาะหน�าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังด�านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
สภาพแวดล�อม มีการเฝAาระวัง แก�ไขปaญหา และปรับปรุงอย�างต�อเนื่องเพ่ือให�บรรลุเปAาหมายท่ีกําหนดไว� 

เม่ือนําแผนกลยุทธ@ไปสู�การปฏิบัติจะต�องมีการกําหนดขอบเขตของการยอมรับ แนวทางการแก�ไขถ�ามี
การดําเนินการนอกกรอบกลยุทธ@ รวมท้ังต�องมีการทบทวนแผนทุกป- เพ่ือให�แผนปฏิบัติการมีความสอดคล�องเพ่ือ
ตรวจสอบความเสี่ยง ความพร�อมของทรัพยากร ความต�องการ และการยอมรับของประชาคมท่ีจะร�วมมือกัน
ผลักดันให�แผนกลยุทธ@สามารถบรรลุเปAาหมาย 
1.3 ข�อมูลพ้ืนฐานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประวัติการก�อต้ัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงเป5นส�วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เดิมได�ถูกจัดต้ังเป5นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต ในป- 2477 ได�ถูกยกฐานะเป5นวิทยาลัย
เกษตรปทุมธานี ในป- 2509 และเปลี่ยนเป5นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ในป- 2520 และเป5นวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในป- 2531 ในป- 2548 ได�ถูกจัดให�อยู�ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยถูกจัดเป5นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในป- 2549 หัวหน�าหน�วยงาน
ปaจจุบันชื่อ ผู�ช�วยศาสตราจารย@ ดร.อํานาจ  ศิลวัตร   คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได�จัดการการเรียนการสอนโดย
เปrดหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมด 7  หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น  1,326  คน และระดับปริญญาโท  
3  หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น  18  คน มีบุคลากรในสายวิชาการท้ังสิ้น  62  คน และสายสนับสนุนท้ังสิ้น  
69  คน ในป-งบประมาณ 2554  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได�รับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น  44,669,500  
บาท และงบประมาณรายได�   18,871,600   บาท 

ข�อมูลท่ัวไปของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ท่ีตั้ง ขนาด และ อาณาเขต 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้ังอยู� ณ  เลขท่ี 2 พหลโยธิน  87  
ซอย  2 ตําบลประชาธิปaตย@  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด  125 ไร�  1 งาน             
28 ตารางวา   ลักษณะเป5นสี่เหลี่ยมผืนผ�า  กว�าง  120 เมตร  ยาว  1,600  เมตร  ด�านหน�าติดกับถนน
พหลโยธิน  87  ด�านหลังติดคลองรังสิต 
อาคารสถานท่ี 
 อาคารเรียน  ท่ีใช�ในการเรียนการสอน  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- อาคาร 70 ป-เกษตรปทุม 

- อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร@ 1 

- อาคารสัตวรักษ@ 1 

- อาคารสัตวรักษ@ 2 
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- อาคารสัตวศาสตร@ 1 

- อาคารสัตวศาสตร@ 2 

- อาคารสัตวศาสตร@ 3 

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

- อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร@ 2 

- อาคารพืชศาสตร@ 3 

- อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 

- อาคารพืชศาสตร@ 1 

- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- อาคารเครื่องกล 

- อาคารประมง1 

- อาคารประมง2 

- อาคารสํานักงานคณบดี 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ข�อมูล  ณ  วันท่ี   25   มกราคม  2555 
อาจารย@ประจํา    62 คน 

จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 ระดับปริญญาเอก 20 คน 
 ระดับปริญญาโท  37 คน 
 ระดับปริญญาตรี     5 คน 
คิดเป5นสัดส�วนวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 8:60:32 

จําแนกตามตําแหน2งวิชาการ 
 อาจารย@   32  คน 
 ผู�ช�วยศาสตราจารย@ 28  คน 
 รองศาสตราจารย@  2  คน 
 ศาสตราจารย@   -  คน 
คิดเป5นสัดส�วนอาจารย@ :  ผู�ช�วยศาสตราจารย@ :  รองศาสตราจารย@ : ศาสตราจารย@ = 52:45:3:0 
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ตาราง 1.2  จําแนกตามสาขาวิชา 

สังกัดสาขา อาจารย@ ผู�ช�วยศาสตราจารย@ รองศาสตราจารย@ รวม 

เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน@ 8 12 1 21 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 9 7 1 17 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว@และ
วิทยาศาสตร@สุขภาพสัตว@ 

12 9 - 21 

รวม 29 28 2 59 

 
ตาราง 1.3  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

สังกัดสาขา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน@ 1 14 6 21 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 8 17 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว@และ
วิทยาศาสตร@สุขภาพสัตว@ 

3 13 5 21 

รวม    59 

 
ตาราง 1.4  บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรท้ังหมด  แบ2งได�ดังนี้ 
ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข�าราชการ 39 5 44 

พนักงานมหาวิทยาลัย 11 3 14 

พนักงานราชการ 2 3 6 

ลูกจ�างประจํา - 26 30 

ลูกจ�างชั่วคราว - 32 42 

รวม 55 77 132 
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ตาราง 1.5  นักศึกษา 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปrดสอนในระดับปริญญาตรีท้ังหมด 7  หลักสูตร และมีจํานวนนักศึกษาในแต�
ละหลักสูตรดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จํานวนนักศึกษา รวม 

ชาย หญิง  

หลักสูตรการผลิตพืช 65 56 121 

หลักสูตรสัตวศาสตร@ 78 169 247 

หลักสูตรประมง 88 57 145 

หลักสูตรวิทยาศาสตร@สุขภาพสัตว@ 47 96 143 

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน@ 146 79 225 

หลักสูตรวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีการอาหาร 70 297 367 

หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ 23 41 64 

รวม 527 799 1,326 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปrดสอนในระดับปริญญาโทท้ังหมด 3  หลักสูตร และมีจํานวนนักศึกษาในแต�

ละหลักสูตรดังนี้ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
จํานวนนักศึกษา รวม 

ชาย หญิง  

หลักสูตรการบริหารศัตรูพืชอย�างยั่งยืน 2 3 5 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 5 5 10 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2 1 3 

รวม 9 9 18 
 
งบประมาณ 
 ในป-งบประมาณ 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได�รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย     
แยกเป5นหมวดต�าง ๆ  ดังนี้ 
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ตาราง 1.6  จําแนกตามแหล2งงบประมาณ 

ประเภท จํานวนเงิน ร�อยละ 
งบประมาณรายจ�าย 44,669,500 70.30 

งบประมาณเงินรายได� 18,871,600 29.70 

รวม 63,541,100 100 

 
ตาราง 1.7  จําแนกตามงบประมาณรายจ2าย 

งบรายจ2าย จํานวนเงิน ร�อยละ 

งบดําเนินงาน 7,359,300 59.4 

งบลงทุน (ครุภัณฑ@) 3,999,900 32.3 

งบเงินอุดหนุน 508,600 4.1 

งบรายจ�ายอ่ืน 520,000 4.2 

รวม 12,387,800 100 

 
การแบ2งส2วนราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
โครงสร�างการบริหาร 

เพ่ือสร�างความเข�มแข็งในการพัฒนาองค@ความรู�และประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  คณะฯ ได�แบ�ง
โครงสร�างการบริหารจัดการเพ่ือให�สามารถจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการสังคม และการให�บริการ
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

แผนภาพ 1.1 โครงสร�างขององค!กร 
           

            
            
            
            
            
            
  

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
 
 
 
 
 
 
 
        

        คณบดี 

        อธิการบด ี

           กรรมการประจาํคณะฯ            ผูช้่วยคณบด ี

หวัหน้าสาํนกังานคณบด ี

รองคณบดฝีา่ยบรหิารและวางแผน รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั รองคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 

แผนกกจิกรรม 

แผนกกฬีาและนนัทนาการ 

แผนกสวสัดกิาร 

แผนกศลิปวฒันธรรม 

แผนกวนิยัและจรยิธรรม 

แผนกทะเบยีนและวดัผล 

แผนกวจิยั 

แผนกหอ้งสมุด 

แผนกบรกิารวชิาการ 

แผนกวเิทศสมัพนัธ ์

แผนกประกนัคุณภาพการศกึษา 

แผนกบณัฑติศกึษา 

แผนกเทคโนโลยกีารศกึษา 

แผนกสหกจิศกึษา 

แผนกประชาสมัพนัธ ์

แผนกการเงินและบญัชี 

แผนกสารบรรณ 

แผนกเอกสารการพมิพ ์

แผนกอาคารสถานที2 

แผนกทรพัยากรบุคคล 

แผนกรกัษาความปลอดภยั 

แผนกยานพาหนะ 

แผนกพสัดุ 

แผนกแผนกงานและโครงการ 
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C 1 

การจดัการศึกษา 
competence 

C 7 
การบริหารจดัการ 

commitment 

 

 

 

 

แผนภาพ 1.2 นโยบายด�านการบริหารจัดการและพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

    นโยบายสนับสนุน 
                                        ด�านการบริหารจัดการและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

C 2 

การวิจยั 

creativity 

C 3 
การบริการ 

วิชาการแก่สงัคม 

Community 

C 4 
การทาํนุบาํรุง 

ศิลปวฒันธรรม  
Culture 

C 6 

การพฒันาอาจารยแ์ละ 
บุคลากรของคณะฯ 

Care 

C 5 
การพฒันา 
นกัศึกษา 

Customer 

นโยบายหลกั 
ดา้นการบริการ

จดัการและ 
พฒันา 

นโยบายหลกั 

นโยบายสนับสนุน 

C11 
การยกระดับการให�บริการ

และปรับปรุงโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

Catalyst C10 
การสร�างความร�วมมือ 

ทั้งภายในและต�างประเทศ 
Collaboration 

C9 
การติดต�อสื่อสาร 

โดยภาษาต�างประเทศ 
Communication 

C8 
การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
Computeracy 
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นโยบายด�านการบริหารจัดการและพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 

1. การพัฒนาด�านการจัดการศึกษา เป5นการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทุก ๆ ด�าน         
ท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพ่ือ
รองรับ วิกฤตเศรษฐกิจ และการจัดการด�านวิชาการท่ีสร�างมูลค�าเพ่ิม เช�น การจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย 
(Research Based Learning) การเป5นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (Technology Based University) การจัดการ
ศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนากลุ�มอุตสาหกรรมหลัก (Cluster) รวมท้ังบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาด�านการวิจัย สนับสนุนการสร�างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ@ นวัตกรรม และงานวิจัยสถาบัน     
ท่ีสอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร@การวิจัยของชาติ สามารถช�วยแก�ไขปaญหาให�กับท�องถ่ิน พัฒนาประชาคม
วิจัยให�มีคุณภาพเป5นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล สร�างเครือข�ายนักวิจัยและงานวิจัย และพัฒนา 
ศูนย@ความเป5นเลิศ (COE) ด�วยผลงานวิจัยท่ีนําไปประยุกต@ใช�ได�จริง 

3. การพัฒนาด�านบริการวิชาการแก2สังคม ขยายขอบเขตการดําเนินงานท่ีมุ�งเน�นงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับผลลัพธ@ของงานให�สูงข้ึน เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับท�องถ่ิน ภูมิภาค สังคม จนถึง
ระดับชาติ และนานาชาติ พัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยให�สามารถช�วยเหลือ ชี้นําและเป5นท่ีพ่ึงของสังคม 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนอย�างต�อเนื่อง รวมถึงให�บริการวิชาการท่ีประชาชน
ต�องการในรูปแบบต�าง ๆ ผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ส�งเสริมการสร�างองค@ความรู�เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และการรักษา
ฟ~�นฟูสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีให�เหมาะสม ธํารงไว�ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามและสร�างคุณค�าและความงามให�กับองค@กร 

5. การพัฒนานักศึกษา พัฒนาทุกองค@ประกอบท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการได�มาซ่ึงนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ
การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให�มีประสบการณ@ท่ีดี มีภูมิคุ�มกัน ยกระดับมาตรฐานการใช�ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู�เพ่ือสร�างโอกาสได�รวดเร็วข้ึน กําหนดมาตรฐานการให�บริการกับ
นักศึกษาในทุกด�านพัฒนาเครือข�ายความสัมพันธ@ สร�างกิจกรรมเพ่ือสร�างโอกาสให�กับนักศึกษาได�มีแนวคิด
สร�างสรรค@ ทํางานเป5นทีมเกิดทักษะการบริหารงาน 

6. การพัฒนาอาจารย!และบุคลากรของคณะฯ ให�ความสําคัญกับ การได�มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ       
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรสู�ความเป5นมืออาชีพ การพัฒนาผู�นําและการรณรงค@ให�บุคลากรทุก
ระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือการเติบโตในอาชีพ จัดสวัสดิการและสร�างความสุขในการ
ทํางาน 

7. การบริหารจัดการ บริหารตามระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) นําการบริหารจัดการ
สมัยใหม�เข�ามาปรับใช�กับระบบบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการใช�ทรัพยากรร�วมกันอย�าง
คุ�มค�าและเตรียมความพร�อมในการเป5นมหาวิทยาลัยในกํากับ 

 
 

นโยบายหลกั 
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1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการเรียนรู�ท่ีปราศจากพรมแดน แนวคิด

เรื่องเทคโนโลยีในทุกท่ี จัดหาเทคโนโลยีการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมและท่ัวถึง พัฒนาห�องปฏิบัติการ ICT เฉพาะทาง

โดยคํานึงถึงการใช�ทรัพยากรร�วมกัน ให�ความสําคัญกับการเข�าถึงและ การเชื่อมต�อ การให�บริการทางวิชาการ    

และการบริหารจัดการในระบบออนไลน@ และพัฒนาบุคลากรด�าน ICT ให�มีความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การติดต�อสื่อสารโดยการใช�ภาษาต�างประเทศ สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษา 

ต�างประเทศท้ังในระบบออนไลน@และในชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด�านการใช�ภาษาต�างประเทศ ของนักศึกษา

และบุคลากร นําการใช�ภาษาต�างประเทศเป5นเครื่องมือในการวัดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรและ

นักศึกษา 

3. การสร�างความร�วมมือท้ังภายในและต�างประเทศ สร�างเครือข�ายความร�วมมือท้ังภายใน 

และต�างประเทศ โดยเฉพาะความร�วมมือในเชิงลึกท่ีนํามาซ่ึงประโยชน@ท่ีได�ร�วมกัน และพัฒนาความสัมพันธ@กับผู�

มีส�วนร�วมขององค@กร จัดกิจกรรมร�วมกับเครือข�ายต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง เพ่ือนํามาซ่ึงความร�วมมือในการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

4. การยกระดับการให�บริการและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน ให�บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One 

 Stop Service) บริการผ�านระบบออนไลน@ มีศูนย@ข�อมูลท่ีเป5นประโยชน@ พ่ึงพา ชี้นําสังคมได�ในเชิงองค@ความรู�

และการสร�างสรรค@ พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยจากนโยบายดังกล�าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงต�องกําหนดภารกิจ บทบาทของอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ ภายใต�ระบบ

การบริหารจัดการท่ีเป5นอิสระ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช�ทรัพยากรท่ีคุ�มค�า คุ�มทุน ภายใต�ระบบการ

ตรวจสอบของสาธารณชน มหาวิทยาลัยต�องพัฒนาไปสู�จุดนั้นภายใต�เง่ือนไขเวลาและภารกิจท่ีสังคมมอบให� 

สามารถรักษาสถานภาพ และดุลยภาพขององค@กรไว�ให�ได� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จึงได�จัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป- พ.ศ.2555 – 2558 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้ึนเพ่ือรองรับการ

ทํางาน อันจะเป5นกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงนโยบายและมาตรการต�าง ๆ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให�สนอง 

ความต�องการของชุมชนและความต�องการในระดับชาติ สามารถชี้นําและเป5นกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

ให�เกิดความสามารถในเชิงการแข�งขันและการพ่ึงพาตนเอง 
 

  

 

 

นโยบายสนับสนุน 
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 แนวทางในการ พัฒนาคณะไปสู� การ พัฒนาเชิ ง คุณภาพอย�า งยั่ งยืน   นโยบายหลักของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด�วย  การจัดการศึกษา  การวิจัย    การบริการวิชาการแก�สังคม  การบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนานักศึกษา  อาจารย@และบุคลากรของคณะฯ  โดยมีนโยบายสนับสนุนได�แก� การพัฒนา
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การติดต�อสื่อสารโดยใช�ภาษาต�างประเทศ  ความร�วมมือและการ
ยกระดับการให�บริการ ท้ังนี้ปaจจัยสําคัญท่ีจะผลักดันให�นโยบายต�าง ๆ ถูกนําไปปฏิบัติให�บรรลุตามวิสัยทัศน@ท่ี
กําหนดไว�  คือ  การบริหารจัดการ  นโยบายท้ัง  11  ด�าน  สอดคล�องกับพันธกิจของคณะฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

C 1  การจัดการศึกษา 

C 2  การวิจัย 

 

C 3  การบริการวิชาการแก2สังคม 

C 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ม 

C 5  การพัฒนานักศึกษา 

 

C 6  การพัฒนาอาจารย!และ

บุคลากร
C 7  การบริหารจดัการ 
 

C 8  การพัฒนาเทคโนโลยี 

        สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

C 9  การติดต2อสื่อสารโดยการ    

       ใช� ภาษาต2างประเทศ 
 

C 10  การสร้างความร่วมมอื 

ทั�งภายในและต่างประเทศ 

C 11  การยกระดบัการให้บริการ

และปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐาน 

 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบน

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี อย�างมีคุณภาพ 
2. สร�างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ@ นวัตกรรม และงาน

สร� างสรรค@  สู� การผลิต เชิ งพาณิชย@และถ� ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของ
ประเทศ 

3. ให�บริการงานวิชาการท่ีมีแนวคิดเชิงสร�างสรรค@ 
เ พ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู�การเพ่ิม
ศักยภาพในการแข�งขัน 

4. ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ@
สิ่งแวดล�อม อย�างยั่งยืน 

5. จัดระบบการบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพ
ด�วยหลักธรรมาภิบาล 
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นโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนา 11 C 
การพัฒนาด�านการจัดการศกึษา (C1 : Forever Competence Building)  

การจัดการศึกษาท่ีดีจะต�องสามารถตรวจสอบและวัดได�ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงให�
ความสําคัญกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยเพ่ือเป5นการเปรียบเทียบวัด (Benchmark) หาความแตกต�าง (Gap) เพ่ือ
นําไปแก�ไขปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง(Continuous Improvement) 

• คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานหลักท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรได�นํามาประเมินคุณภาพ ได�แก� มาตรฐานอุดมศึกษา
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงประกอบด�วย มาตรฐานและตัวบ�งชี้ท่ีใช�
ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน ดังนี้ 

• มาตรฐานด�านคุณภาพบัณฑิต 
• มาตรฐานด�านงานวิจัยและงานสร�างสรรค@ 
• มาตรฐานด�านการบริการวิชาการ 
• มาตรฐานด�านการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
• มาตรฐานด�านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
• มาตรฐานด�านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

นอกจากมาตรฐานหลักดังกล�าวแล�ว ปaจจุบันคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได� กําหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF: 
HEd) หรือท่ีเรียกโดยย�อว�า มาตรฐาน TQF ซ่ึงเป5นกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพบัณฑิตประกอบด�วย ระดับคุณวุฒิสายวิชา ความเชื่อมโยงของระดับมาตรฐานผลการเรียนรู� ปริมาณ
การเรียนรู� การเทียบโอนผลการเรียนรู�จากประสบการณ@ และการส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

นอกจากมาตรฐานทางวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะให�ความสําคัญกับมาตรฐาน
สภาพแวดล�อมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรด�วย เพราะเป5นองค@ประกอบท่ีสําคัญในการสนับสนุนการเรียนรู� 
และการสร�างคุณภาพชีวิตให�กับนักศึกษา และบุคลากร (College Prowler, 2009) มาตรฐานสภาพแวดล�อมท่ี
คณะฯ จะนํามาใช�ในการพัฒนาประกอบด�วย 

•   กีฬา นันทนาการ 
• อาหาร/ ท่ีพัก 
• คอมพิวเตอร@ 
• สิ่งอํานวยความสะดวก 
• บรรยากาศของชุมชนโดยรอบ 
• การเดินทาง ท่ีจอดรถ 
• ภูมิอากาศ 
• ความปลอดภัย 
• บุคลิกภาพของนักศึกษา 
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• คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ 
จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจซ่ึงอาจจะส�งผลกระทบต�อเนื่องในระยะยาวให�กับผู�ปกครอง ดังนั้น

การจัดการศึกษาจะต�องคํานึงถึงมาตรการต�างๆ เพ่ือรองรับความเดือดร�อนให�กับนักศึกษาและผู�ปกครอง 
มาตรการท่ีสําคัญ ได�แก� 

• การสร�างศักยภาพให�กับนักศึกษา เช�น การฝ�กอบรมระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน 
เปrดโอกาสให�นักศึกษาคงสภาพการเป5นนักศึกษาเพ่ือเลือกเรียนในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเป5นประโยชน@ในการประกอบ
อาชีพ เปrดโอกาสให�ศิษย@เก�าสามารถเข�ามาเลือกศึกษาในบางวิชาท่ีต�องการ เช�น วิชาท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม� สาขาเก่ียวกับการบริหารจัดการ ส�งเสริมความเป5นผู�ประกอบการ การจัดงาน (Event)   จัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานของนักศึกษา 

• คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการด�านวิชาการท่ีสร�างมูลค2าเพ่ิม 
การพัฒนาคณะฯ ให�มีความแตกต�าง และมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด�น จะต�องเริ่มกําหนด

นโยบายท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการด�านวิชาการท่ีสร�างมูลค�าเพ่ิม เพ่ือประโยชน@ท่ีผู�เรียนจะได�รับ และสามารถ
นําไปประกอบอาชีพได�อย�างม่ันคง เช�น 

• การจัดการศึกษาในสาขาสหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) เป5นการจัด
การศึกษาข�ามสาขาท่ีเปrดโอกาสให�นักศึกษาสามารถเรียนรู� นอกเหนือจากสาขาของตนเอง เพ่ือสร�างเสริม
ประสบการณ@ตอบสนองความต�องการด�านการเรียนรู�ซ่ึงต�องปรับให�เข�ากับแต�ละคน และสร�างโอกาสในการหา
งานทํา 

• การบูรณาการระหว2างการทํางานและการเรียนรู� (Work Integrated Learning) เพ่ือให�
นักศึกษาเข�าใจถึงการทํางานท่ีแท�จริง เช�น การให�นักศึกษาสามารถหางานทําได�ในระหว�างเรียน การสร�างธุรกิจด�
วยตนเอง โครงการสหกิจศึกษาซ่ึงสร�างโอกาสในการเป5นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on Graduates) ท่ีมีการ
ยอมรับอย�างต�อเนื่อง 

• การจัดการศึกษาฐานวิจัย (Research Based Learning) เป5นการเปrดโอกาสให�นักศึกษา
สามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง สามารถนําองค@ความรู�ท่ีได�จากการวิเคราะห@ สังเคราะห@มาปรับใช�การเรียนการสอน
และการทํางาน 

• การจัดการศึกษาท่ีมุ2งเน�นการเปGนนักประกอบการวิชาชีพ (Professional Oriented) เป5น 
การจัดการศึกษาเพ่ือให� นักศึกษาสามารถเป5นนักประกอบการวิชาชีพตามสาขา หรือหลักสูตรนั้นๆ โดยการ
กําหนดแนวทางและวิธีการต�างๆ ท่ีนักศึกษาสามารถประยุกต@ใช�องค@ความรู�เข�าสู�ความสามารถท่ีเชื่อ ม่ันว�าจะเป5
นนักวิชาชีพและผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ 

• การจัดการศึกษาโดยเน�นการเปGนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(Technology Based 
University) ท่ีสามารถสอดแทรกการประยุกต@ใช�เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องเข�ากับหลักสูตรได�อย�างถูกต�องเหมาะสม 

• การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ โดยการจัดการศึกษาเป5นกลุ�มวิชาการ เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนากลุ�มอุตสาหกรรมหลัก (Cluster) ของประเทศไทย สนับสนุนการจัดการบ�วงโซ�อุปทานของแต�ละกลุ�ม 
และส�งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ�ม (Niche Market) 
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• คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research Based Learning) 
การจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research Based Learning หรือ RBL) หมายถึง         

การเรียนรู�โดยการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ@เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําความรู�ท่ีได�จากวัตถุประสงค@ท่ีกําหนด
ข้ึน ค�นคว�า หาทางแก�ไขและนําไปประยุกต@เพ่ือการใช�งานจริง ผู �เรียนจะเป5นผู�แสวงหาความรู� พัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู� และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

        คณะฯ มีนโยบายด�านการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัยแก�ไขปaญหา และนําองค@ความรู�ท่ีได�จาก
งานวิจัยมาพัฒนาต�อยอดท้ังในการเรียน และการทํางาน เป5นการยกระดับวิธีการจัดการศึกษาให�สูงข้ึนถึงข้ัน
ประดิษฐ@ สร�างสรรค@ ชี้นําวิชาชีพนั้นๆ ต�อไปได� 

•    คณะเทคโนโลยี (Technology Based Faculty) 
คณะฯ จะต�องพัฒนาให�เป5นคณะเทคโนโลยี (Technology Based Faculty) ท่ีแท�จริง      

โดยการพัฒนาองค@ความรู� และระบบงาน โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีหน�าท่ีหลักดังนี้ 
 
การพัฒนาด�านองค!ความรู� จะเก่ียวข�องโดยตรงกับการจัดเรียนการสอน การสร�างองค@ความรู� 

ได�แก� 

1. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลย ีเช�น 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร  

2. การพัฒนาสื่อการศึกษา องค@ความรู�ต�างๆ ท้ังในระบบออนไลน@และออฟไลน@ 

3. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให�มีการประยุกต@ใช�เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ทันสมัย ในทุกสาขาวิชา 

การพัฒนาด�านระบบ การเป5นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จะต�องมีการพัฒนาระบบและนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในเชิงวิชาการและการบริ หารจัดการ 
ระบบงานท่ี จะต�องพัฒนา ปรับปรุง หรือบังคับใช�งานอย�างจริงจัง ได�แก� 

ระบบการเรียนรู�ผ2านส่ื ออิเล็กทรอนิกส! (e-Learning) เพ่ือเป5นช�องทางในการถ�ายทอดองค@
ความรู� และสนับสนุนการเรียนรู�ในชั้นเรียน 

ระบบบุคลากร ใช�ในการบริหารบุคลากรทําให�สามารถเห็นภาพรวมด�านศักยภาพของบุคลากร
และสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรได�อย�างเหมาะสม 

ระบบทะเบียน ใช�ในการให�บริการนักศึกษาอย�างเหมาะสม 
ระบบการเงิน ทําให�สามารถวางแผนการใช�เงินได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส! ช�วยให�สามารถจัดเก็บเอกสารได�อย�างเป5นระบบและลดการใช�

กระดาษและทรัพยากร 
ระบบการให�บริการอัตโนมัติ เช�น ระบบห�องสมุด ช�วยลดเวลาดําเนินการและสามารถเก็บ

รวบรวมข�อมูลเพ่ือเป5นแนวทางในการพัฒนาการให�บริการ 
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ระบบลูกค�าสัมพันธ!เพ่ือสร�างและรักษาเครือข�าย และความสัมพันธ@ท่ีดีของผู�มีส�วนร�วมกับ
คณะฯ 

การพัฒนาด�านการวิจัย (C2 : Creativity for Innovative Solutions) 
             การสร�างงานวิจัยและองค@ความรู�เป5นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ และคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร นโยบายหลักด�านการวิจัย ได�แก� 
 

• สนับสนุนการสร�างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ@ และนวัตกรรม และงานวิจัยสถาบัน 
• สนับสนุนกลุ�มงานวิจัยท่ีควรทําเร�งด�วนท่ีสอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร@การวิจัยของ
ชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 

• พัฒนาประชาคมวิจัยให�มีคุณภาพเป5นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 
• จัดหาทุนวิจัย ความร�วมมือและทุนจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
• สร�างเครือข�ายนักวิจัยและงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน
ประเทศและต�างประเทศ 

• การนํางานวิจัยเป5นส�วนหนึ่งของการเรียนการสอน (Research Based Learning) 
   งานวิจัยท่ีทรงคุณค�าจะต�องสามารถแก�ไขปaญหาให�กับท�องถ่ิน นําองค@ความรู�ไปประยุกต@ใช�

อย�างได�ผล และสามารถเชื่อมโยงความรู�ให�กว�างขวางในระดับสากล นโยบายด�านการเชื่อมโยงความรู�จากท�องถ่ิน
สู�สากลท่ีสําคัญ ได�แก� การสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน การสร�างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค@ความรู�จากภูมิปa
ญญาท�องถ่ินกับการประยุกต@ใช�เทคโนโลยี  การสนับสนุนการวิจัยท่ีใช�องค@ความรู�จากภูมิปaญญาท�องถ่ินให�
ยกระดับข้ึน รวมท้ังบูรณาการองค@ความรู�จากภูมิปaญญาท�องถ่ินกับนวัตกรรมใหม�ๆ ในระดับสากล 

ขณะเดียวกันคณะฯ ต�องสามารถถ�ายทอดองค@ความรู� ผลงานวิจัยให�กับสังคมและชุมชนได�ใช�                    
ประโยชน@นโยบายด�านการถ�ายทอดองค@ความรู�จากมหาวิทยาลัยสู�สังคม ได�แก� การเปrดโอกาสให�สังคม ชุมชนได�
รับบริการและแลกเปลี่ยนองค@ความรู�กับมหาวิทยาลัยฯ เปrดช�องทางการถ�ายทอดองค@ความรู� เช�น คลีนิค
เทคโนโลยี ศูนย@ให�คําปรึกษาแก�ชุมชน เผยแพร�องค@ความรู�ผ�านสื่อต�างๆ เช�น วิทยุ โทรทัศน@ วารสาร และเว็บไซต@ 
ปรับปรุงวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (FM 89.5) ให�เป5นวิทยุเพ่ือการศึกษาและอาชีพ และพัฒนาธุรกิจ
เพ่ือต�อยอดงานวิจัยให�กว�างขวางข้ึน 

   การพัฒนาด�านบริการวิชาการแก2สังคม (C3 : Social & Community Achievements) 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายด�านบริการวิชาการแก�สังคมเพ่ือสร�างมูลค�าเพ่ิมได�แก� 
• การขยายขอบเขตการดําเนินงานท่ีมุ�งเน�นงานภายนอกคณะฯและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ยกระดับผลลัพธ@ของงานให�สูงข้ึน 
• ความเชื่อมโยงคณะฯกับท�องถ่ินโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานี ภูมิภาค สังคม จน ถึงระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
• การพัฒนาบทบาทของคณะฯ ให�สามารถช�วยเหลือ ชี้นําและเป5นท่ีพ่ึงของสังคม 
• สร�างรายได�เพ่ือการนําไปสู�การพัฒนาโดยการพ่ึงพาตนเอง 
• การสร�างคุณค�าให�กับสังคม และความรับผิดชอบขององค@กรต�อสังคม 
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• ปรับปรุงและพัฒนาแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนอย�างต�อเนื่อง 
• ให�บริการทางวิชาการท่ีประชาชนต�องการในรูปแบบต�างๆ ผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย 
• สร�างความสัมพันธ@กับชุมชน สังคมรอบคณะฯ โดยเน�นการมีส�วนร�วมในการพัฒนา 
• จัดการศึกษาให�กับประชาชนทุกภาคส�วนท่ีมีพ้ืนฐานแตกต�าง การขยายโอกาสทางการ   

ศึกษานอกเหนือจากการศึกษาปกติเป5นการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะผู�สูงอายุ ผู�ใหญ�และวัยทํางาน และผู�
ท่ีต�องการพัฒนาฝ-มือแรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการมีส�วนในการพัฒนาความ    
เป5นผู�ประกอบการและส�งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการประกอบธุรกิจของประชาชน 

• ความรับผิดชอบขององค@กรต�อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยถือ
เป5นพันธกิจท่ีคณะฯ ให�คําม่ันสัญญาท่ีจะสร�างสรรค@ ช�วยเหลือสังคมในรูปแบบต�างๆ  นอกจากความรับผิดชอบ
ในฐานะองค@กร คือมหาวิทยาลัยฯแล�ว คณะฯยังมีนโยบายท่ีจะขยายแนวคิดด�านการรับผิดชอบ                    
ต�อสังคมไปยังบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ เพราะตระหนักว�าความรับผิดชอบต�อสังคม
จะต�องเริ่มจากหน�วยย�อยคือบุคคลก�อน นโยบายท่ีมหาวิทยาลัยฯและคณะเทคโนโลยีการเกษตรให�ความสําคัญ
ได�แก� 

• การสร�างประสบการณ!ท่ีดี ให�กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือนําแนวคิดเชิงบวกท่ีตนได�รับ
มาถ�ายทอดหรือปฏิบัติกับผู�อ่ืน เช�น การพัฒนาคุณภาพชีวิตในคณะฯ การให�ความรู� แนวคิด ด�านจริยธรรม
คุณธรรม ความรับผิดชอบ และความมีวินัย 

• การสร�างความสัมพันธ!ท่ีดีกับผู�รับบริการ โดยหน�วยงานท่ีรับผิดชอบจะต�องสร�างความ
สัมพันธ@ท่ีดี  ดูแลเอาใจใส� ให�ความช�วยเหลือกับผู�รับบริการ เพราะก�อนท่ีคณะฯ จะออกไปรับผิดชอบกับสังคม 
จะต�องรับผิดชอบกับบุคลากรภายในองค@กรก�อนหรือต�องดําเนินการไปพร�อมกัน 

            อาจกล�าวได�ว�า การสร�างประสบการณ@ท่ีดีนําไปสู�การสร�างความสัมพันธ@ท่ีดี ส�งผลให�นักศึกษา
และบุคลากรของคณะฯ มีจิตสาธารณะพร�อมท่ีจะช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และช�วยเหลือสังคม 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (C4 : Good Culture Brings Better Life) 
นโยบายด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประกอบด�วยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย     

การส�งเสริมการสร�างองค@ความรู�เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และการรักษาฟ~�นฟูสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีให�เหมาะสม โดย
ให�ความสําคัญกับ 

คุณภาพชีวิตและการธํารงไว�ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีดีงามและสร�างคุณค�าและความงามให�กับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เช�น 

• ส�งเสริมการจัดกิจกรรมต�างๆ เพ่ือสร�างวัฒนธรรมองค@กร (Corporate Culture) สร�างความ
ศรัทธาในองค@กรซ่ึงนําไปสู�ความร�วมมือกันพัฒนาคณะฯ 

• ส�งเสริมการเรียนรู�วัฒนธรรมสากลให�กับนักศึกษาเพ่ือนําไปใช�ในการทํางานในระดับสากล 
• พัฒนาสภาพแวดล�อมภายในคณะฯ เพ่ือคุณภาพชีวิต ในเมืองท่ีทันสมัยภายใต�สภาพแวดล�อมท่ี

สวยงาม 
•  ดูแลแหล�งทรัพยากรต�างๆ รอบคณะฯ ร�วมกับท�องถ่ิน โดยเฉพาะแหล�งท่ีพักของนักศึกษา 
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  การพัฒนานักศึกษา (C5 : 4H’s (Head, Heart, Hand, Health) with Capability Building) 
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาจะต�องเริ่มต�นจากการพัฒนาคณะให�มีจุดเด�น มีชื่อเสียง      

เป5นท่ียอมรับ เพ่ือให�เป5นสถาบันการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถหรือมีศักยภาพต�องการเข�าศึกษา    
ต�อการได�นักเรียนท่ีมีศักยภาพจะเป5นการสร�างตัวปAอนท่ีดีให�กับคณะฯ และกระตุ�นให�นักศึกษา ส�วนใหญ�เกิด
ความต�องการท่ีจะเรียนรู� และมีความสุขในการใช�ชีวิตตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู�ในคณะฯ 

กระบวนการได�มาซ่ึงนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
         คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนโยบายพัฒนากระบวนการได�มาซ่ึงนักศึกษาท่ีมีคุณภาพต�อไปนี้ 
   • ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

• ปรับปรุงกระบวนการแนะแนว 
• ปรับกระบวนการทํางานกองทุนกู�ยืม 
• พัฒนาสภาพแวดล�อม ภาพลักษณ@ของคณะฯ 
• พัฒนานักศึกษาด�านจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ@ (EQ) บุคลิกภาพท่ีดี 
• เสริมสร�างโอกาสให�นักศึกษาท่ีมีศักยภาพเป5นผู�แทนคณะและมหาวิทยาลัยในกิจกรรม 

พิเศษต�างๆ 
• พัฒนาคุณภาพของอาจารย@ 
• การจัดการด�านคุณภาพการเรียนการสอน 
• สร�างเครือข�ายความสัมพันธ@ท่ีดีกับโรงเรียนเปAาหมายมากข้ึน เช�น การทํากิจกรรมก่ียวกับการ

เปrดรั้วมหาวิทยาลัย การแข�งขันทางวิชาการ การเปrดหลักสูตรพิเศษสร�างความเป5นสากล เช�น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาต�างประเทศ การใช�ภาษาต�างประเทศ การเรียนรู�วัฒนธรรมการทํางานในระดับสากล 

 
การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให�มีประสบการณ!ท่ีดี 
นโยบายการสร�างประสบการณ@ท่ีดีให�กับนักศึกษาจะต�องมีการจัดทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย และ       

ต�อเนื่อง ได�แก� 
• จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและท่ีอยู�อาศัย หอพัก 
• ปรับปรุงการดูแลงานบริการท่ีดีแก�นักศึกษา 
• จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกพิเศษสําหรับนักศึกษาต�างชาติท่ีต�องการ 
• จัดหาทรัพยากรการเรียนรู�ท่ีทันสมัย เข�าถึงได�อย�างท่ัวถึงและเหมาะสม 
• จัดกิจกรรมท่ี เพ่ิมทักษะการเรียนรู� และการประกอบอาชีพ รวมท้ังการแสดงศักยภาพท่ี จะช�

วยเหลือชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อมและศาสนา 
• เปrดโอกาสให�ใช�อุปกรณ@ สนามกีฬา เพ่ือออกกําลังกายให�ได�เยาวชนท่ีมีสุขภาพกายและจิตใจ

แข็งแรง 
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การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู�เพ่ือสร�างโอกาสในการเรียนรู� 
• สนับสนุนการเข�าถึงห�องสมุดและบริการสารสนเทศได�ตลอดเวลา 
• เพ่ิมศักยภาพด�านการเชื่อมต�อและเครือข�ายไร�สาย 
• เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนออนไลน@ 
• ปรับปรุงหอพัก ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ 
• ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด�านกีฬา นันทนาการ 

สร�างประสบการณ!ท่ีดีจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสร�างเครือข2ายความสัมพันธ! กิจกรรม            
ด�านเครือข2ายความสัมพันธ!ท่ีสําคัญ ได�แก2 

• สร�างความสัมพันธ@ท่ีดีระหว�างนักศึกษาปaจจุบันกับศิษย@เก�า 
• สร�างความสัมพันธ@ระหว�างนักศึกษาต�างคณะ ภาควิชา สาขาวิชา 
• จัดระบบอาจารย@ท่ีปรึกษาท่ีตอบปaญหาและปAองกันปaญหาได�ทุกเรื่อง 
• สร�างความสัมพันธ@และการมีส�วนร�วมกับชุมชน เพ่ือให�มหาวิทยาลัยฯ เป5นสมบัติท่ีมี                  

คุณค�าต�อสังคมต�อไป 
• สร�างความสัมพันธ@กับภาคธุรกิจและภาครัฐ (Public Private Partnership) เพ่ือยัง         

ประโยชน@ในด�านต�างๆท้ังในปaจจุบันและอนาคตของนักศึกษา 
 สร�างนักศึกษาสู2มืออาชีพ 

คณะฯ ท่ีสามารถพัฒนาอย�างยั่งยืนจะต�องมีการสร�างศักยภาพให�กับนักศึกษาให�สอดคล�องกับ 
ทักษะสมัยใหม�ท่ีตลาดแรงงานต�องการ (New Work Force Skill) ได�แก� 

• ความรู�ด�านเทคโนโลยี (Technology Literacy) ท่ีนําไปสู�การใช�งานได�จริง มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังแก�ปaญหาได� 

• ความคิดสร�างสรรค@ (Creativity) ใฝqรู� ใฝqศึกษา 
• การติดต�อสื่อสาร (Effective Communication) ด�วยหลากหลายภาษา ยกระดับการทํางาน

ให�สูงข้ึนสู�นานาชาติได� 
• การคิดเชิงวิเคราะห@ (Critical Thinking) สามารถแก�ปaญหาเชิงซ�อนได� 
• การทํางานร�วมกับผู�อ่ืน (Collaboration) ได�อย�างดี 
• มีความอดทนสูง สู�งานได� 
• การปรับตนเองต�อสถานการณ@ได�อย�างเหมาะสม (Adaptability) 
• มีจิตสาธารณะต�อองค@กรและสังคม เอ้ือเฟ~�อต�อผู�ร�วมงาน (Corporate Social 

Responsibility) 
• มีความอ�อนน�อมถ�อมตน มีวินัย มีความประพฤติท่ีดี ไม�สร�างปaญหาให�สังคม และใช�วิชาชีพ

ของตนอย�างมีจริยธรรมคุณธรรม (Ethics and Morality) 
• ซ่ือสัตย@ต�อตนเองและผู�อ่ืนและต�อองค@กร (Integrity) 
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• ส�งเสริมให�นักศึกษาเป5นผู�ท่ีมีความพร�อม 5 ประการคือ วิทยาการ (Disciplined Mind)      
การสังเคราะห@ (Synthesizing Mind) การสร�างสรรค@ (Creative Mind) ความเคารพ (Respectful Mind) และ
คุณธรรม (Ethical Mind)  

จากคุณสมบัติดังกล�าวข�างต�น คณะฯ ได� นํามากําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรไว� 4 ด�าน ดังนี้ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ( Hands – on ) 
1. มีทักษะทางด�านวิชาการ/วชิาชีพ 
2. มีทักษะในการประสานงาน 
3. ใฝqรู� ใฝqเรียน มีความรับผิดชอบสูง รู�จักการทํางานร�วมกันอย�างเป5นระบบ 
4. มีความสามารถด�านการนําองค@ความรู�ไปประยุกต@ใช�ได�ในระดับแนวหน�า 

มีทักษะท่ีใช�เทคโนโลยีเปGนฐาน (Technology Based Education & Training) 
5. รอบรู�เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และนําทักษะประยุกต@

ใช�ในงาน 
6. มีความสามารถด�านภาษาต�างประเทศ 
7. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช�กับการพัฒนาองค@ความรู�ด�านวิชาชีพ 
8. นํา Technology Based ไปพัฒนาและแก�ปaญหาในการปฏิบัติงานได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ 
9. มีทักษะในการศึกษาวิจัยท่ีจะนําไปสู�การสร�างนวัตกรรม โดยต�อยอดฐานความรู�เดิม

ท่ีมีอยู� 
เช่ียวชาญวิชาชีพ ( Professional Oriented) 

10. มีความเฉลียวฉลาดทางสติปaญญา “Intelligence Quotient” 
11. เป5นผู�นําในทางสร�างสรรค@ สามารถออกแบบและวางแผนได� 
12. มีความสามารถในการสื่อสารและทักษะในการนําเสนอผลงาน 
13. มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน@กว�างไกล 
14. รู�จักวิเคราะห@และแก�ปaญหาท่ีเกิดข้ึนได�อย�างเป5นระบบ 
15. มีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
16. มีการนําความคิดเชิงผู�ประกอบการไปประยุกต@ใช�กับวิชาชีพ 
17. มีศักยภาพท่ีจะศึกษาต�อในระดับสูงข้ึนท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

วุฒิภาวะ (Maturity) 
18. รู�จักใช�ชีวิตบนความพอเพียง / รู�จักเสียสละ/ มีคุณธรรม จริยธรรม 
19. อยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข 
20. มีความฉลาดทางอารมณ@ “Emotional Quotient” / ระดับความคิดด�านศีลธรรม   

“Moral Quotient” ในระดับสูง 
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21. มีความอดทน อ�อนน�อม สัมมาคารวะ 
22. มีมนุษย@สัมพันธ@ดี / ทํางานเป5นทีม 
23. มีวินัยและความรับผิดชอบ 
24. มีความตรงต�อเวลา 
25. มีบุคลิกภาพท่ีดี 

การพัฒนาอาจารย!และบุคลากร (C6 : Change, Challenge, Chance & Care for Our Staff) 
นโยบายด�านการพัฒนาบุคลากรได�ให�ความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส� สร�างขวัญกําลังใจ เพ่ิม

ศักยภาพให�กับบุคลากร การได�มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีคุณสมบัติเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรสู�ความเป5นมือ
อาชีพ การพัฒนาผู�นําและการรณรงค@ให�บุคลากรทุกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือการ
เติบโตในอาชีพ 

• สร�างแผนการพัฒนาบุคลากรตามฐานสมรรถนะ เพ่ือให�บุคลากรมีความสามารถและทัศนคติ
ท่ีดีนําไปสู�การเปลี่ยนแปลง พัฒนา และสร�างโอกาสให�กับตนเอง 

• ส�งเสริมการศึกษาต�อให�ได�สัดส�วนคุณวุฒิอาจารย@ ตามท่ี สกอ. กําหนด 
• ส�งเสริม สนับสนุนให�คณาจารย@จัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมตําแหน�งทางวิชาการใน  

อัตราเร�ง 
• เสริมสร�างโอกาสในการฝ�กทํางานในสถานประกอบการเพ่ือนําประสบการณ@จริงมาถ�ายทอด 

ต�อนักศึกษาต�อไป 
• สร�างความโดดเด�น เฉพาะรายบุคคล รายสาขา สามารถผลิตผลงาน ยกระดับความสําคัญ                    

ต�อผลลัพธ@และผลผลิตให�สูงข้ึน 
• เสริมสร�างประสบการณ@การบริหาร ได�แก� การบริหารหลักสูตร บริหารโครงการ บริหารบุคคล 

และบริหารองค@กร 
• ส�งเสริมการมีประสบการณ@ในต�างประเทศ 
• สนับสนุนบุคลากรให�สามารถเติบโตในอาชีพ 
• จัดสวัสดิการและสร�างความสุขในการทํางาน 
• สนับสนุนกิจกรรมท่ีช�วยให�บุคลากรสามารถเติบโตในอาชีพ เช�น การศึกษาต�อ การฝ�กอบรม 

การศึกษาดูงานท้ังในและต�างประเทศ การมีโอกาสเข�าร�วมประชุม สัมมนา เสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมท้ังการเป5นวิทยากร ท่ีปรึกษาในสาขาต�างๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

การพัฒนาบุคลากรสู2ความเปGนมืออาชีพ 

นโยบายการพัฒนาบุคลากรสู�ความเป5นมืออาชีพ ประกอบด�วย 
• พัฒนาบุคลากรตามระบบการพัฒนาทรัพยากรด�วยฐานสมรรถนะ (Competency Based 

for Human  Resource Development System) เพ่ือให�บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคนเป5นผู�มีความรู� 
(Knowledge) มีทักษะ (Skills) และมีคุณลักษณะส�วนบุคคล (Attributes) ท่ีดี 
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• พัฒนานักบริหารระดับสูงมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่องในสถานการณ@  
ต�างๆ 

• พัฒนานักบริหารระดับกลางมืออาชีพให� สามารถปรับตัว ปรับทัศนคติ มีเหตุมีผลในการ
พัฒนางานความรับผิดชอบเพ่ือธํารงไว�ซ่ึงองค@กร 

• พัฒนาผู�สอนอย�างมืออาชีพ ทันต�อการเปลี่ยนแปลง พร�อมประยุกต@ต�อการเปลี่ยนแปลงองค@
ความรู�ต�างๆมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป5นอาจารย@ ได�แก� ความรู�ความสามารถทางวิชาการความสามารถ
พิเศษท่ีนํามาใช�ได� การประยุกต@ใช� ICT ความสามารถด�านภาษา การพัฒนาตําแหน�งทางวิชาการ งานวิจัยชั้นสูง
ใช�งานได�จริง มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังความสมบูรณ@ท้ังสุขภาพกายและใจ 

• มีจิตสาธารณะได�แก� ความเชื่อม่ันและความไว�วางใจต�อกัน ความใส�ใจต�อผู�อ่ืน การ                     
แบ�งปaนและความร�วมมือร�วมใจ 

• พัฒนานักวิจัยมืออาชีพจนสามารถสร�างผลงานในระดับสูงข้ึน 
• สร�างความเป5นมืออาชีพของข� าราชการและเจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุน ให�มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด�านแต�สามารถรองรับความซับซ�อนของงานท่ีต�องการบูรณาการสูง มีความยินดีและเต็มใจท่ีจะให�บริการ
รวมท้ังสามารถทํางานได�หลายด�านพร�อมกัน (Multitasking Manpower) 

การบริหารจัดการ (C7 : Commitment) 
              นโยบายด�านการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให�ความสําคัญกับการ
บริหารตามระบบธรรมาภิบาล  (Good Governance) การบริหารท่ียึดถือภารกิจเป5นพ้ืนฐาน (Agenda Based) 
และการบริหารเชิงผลลัพธ@ (Result  Based) การบริหารงบประมาณและทรัพยากรท่ีเน�นการใช�  ประโยชน@ร�วม
กัน   การคํานึงถึงการพัฒนาคณะฯ  อย�างยั่งยืนในอนาคต 

สิ่งท่ีต�องดําเนินการต�อจากนโยบายฯ ท่ี ได� กําหนดไว� แล�วคือการนํานโยบายมาปฏิบัติ       
เพ่ือให�เห็นการดําเนินงานท่ีเป5นรูปธรรมมากข้ึน ปรับแก�ไขระบบการบริหารจัดการท่ีมีความซับซ�อนให�ง�าย แต�คง
ไว�ซ่ึงความถูกต�องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (From Complexity to Simplicity) เช�น นําการบริหาร
จัดการสมัยใหม�เข�ามาปรับใช�  มีการใช�ทรัพยากรร�วมกันอย�างคุ�มค�า ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ความสําเร็จของการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส�วนหนึ่งจะเก่ียวเนื่องกับ
การพัฒนาบุคลากรให�สามารถทํางานภายใต�รูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม เช�น การใช�เทคโนโลยี การมี
จิตสาธารณะท่ีจะเก้ือกูลกัน การให�ความสําคัญกับการบริการ และการทํางานร�วมกัน 

การเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักในการบริหารการเงินได�แก2 

• การวางแผนงบประมาณให�สอดรับกับกลยุทธ@การพัฒนาคณะฯ   
• การสร�างรายได�และการใช�ประโยชน@จากทรัพย@สินและสามารถตรวจสอบได� 
• การจัดสรรทรัพยากรอย�างมีประสิทธิผล 
• การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของของคณะฯ ได�อย�างม่ันคง 
• การดําเนินการเพ่ือสร�างเสถียรภาพการเงินท่ีดี หรือความปลอดภัยด�านการบริหารการเงินให�กับ 

คณะฯ ให�มีอนาคตท่ีม่ันคง เสถียรภาพการเงินท่ีดีประกอบด�วย 
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- ความสอดคล�องในการจัดสรรงบประมาณกับกลยุทธ@และพันธกิจ 
- มีทุนสํารองเพียงพอเพ่ือการพัฒนาท่ีถูกทิศทาง 
- เพ่ิมความสามารถในการสร�างรายได� 
- ลดต�นทุนการดําเนินงานอย�างสมเหตุสมผล 
- การใช�ทรัพยากรร�วมกันอย�างเป5นรูปธรรม 
- การจัดการทรัพย@สินหนี้สินอย�างมีประสิทธิผล 
- การลงทุนท่ีรอบคอบเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (C8 : Computeracy) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได�ให�ความสําคัญกับการนํา ICT มาใช�ในการจัดเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการอย�างต�อเนื่องความก�าวหน�าของเทคโนโลยีและความต�องการใช�งานทําให�ต�องลงทุน ในด�าน 
อุปกรณ@ฮาร@ดแวร@ ซอฟต@แวร@ ระบบเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังต�องพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให�มีความรู�
ความสามารถ 

สนับสนุนการเรียนรู�ท่ีปราศจากพรมแดน (Learning without Boundary) และแนวคิดเรื่อง
เทคโนโลยีในทุกท่ี (Ubiquitous Technology)  

• จัดหาเทคโนโลยีการเรียนรู� (Information Learning Technology หรือ ILT) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 

• การพัฒนาห�องปฎิบัติการ ICT เฉพาะทางโดยคํานึงถึงการใช�ทรัพยากรร�วมกัน 
• การให�ความสําคัญกับการเข�าถึง (Accessibility) และการเชื่อมต�อ (Connectivity) 
• การนําเทคโนโลยีท่ีแตกต�างมารวมกันเพ่ือให�ได�ประโยชน@มากข้ึน (Convergence) 
• การให�บริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการในระบบออนไลน@ (e-Service Orientation) 
• การพัฒนาบุคลากรด�าน ICT ให�มีความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and 

Information Literacy) 
• การนํา ICT มาใช�เป5นเครื่องมือในการเรียนการสอน เช�น วิทยุเพ่ือการศึกษาและอาชีพ     

โทรทัศน@ออนไลน@ เป5นต�น 

การติดต2อส่ือสารโดยการใช�ภาษาต2างประเทศ (C9 : Communication) 
นักศึกษาและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะต�องเป5นผู�ท่ีสามารถทํางานได�ในระดับ

สากล เพราะธุรกิจกิจกรรมและการสื่อสารในปaจจุบันไม�มีเส�นแบ�งพรมแดนเป5นข�อจํากัด ดังนั้นคณะฯ จึงได�ให�
ความสําคัญกับต�างประเทศ รวมท้ังการสนับสนุนการใช�ภาษาต�างประเทศ ท้ังในด�านของการรับองค@ ความรู� 
สารสนเทศ วิทยาการและการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการทํางานในระดับนานาชาติได� 

          การใช�ภาษาต�างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ถือเป5นจุดอ�อนของนักศึกษาคณะฯ ท่ีจะต�อง
ทําการแก�ไขโดยเร�งด�วนซ่ึงคณะฯ ได�กําหนดให�นโยบายการเพ่ิมศักยภาพด�านการใช�ภาษาต�างประเทศของ
นักศึกษาและบุคลากรเป5นวาระสําคัญเร�งด�วนท่ีจะต�องแก�ไขโดยเร็วท่ีสุด กิจกรรมด�านการติดต�อสื่อสาร โดยการ
ใช�ภาษาต�างประเทศ และการต�างประเทศ ประกอบด�วย 
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                • การใช�ภาษาต�างประเทศเป5นเครื่องมือในการวัดความสามารถเชิงสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลากรและนักศึกษา 

                • เข�าร�วมโครงการนําร�องของมหาวิทยาลัยให�มีการสอบ Exit Exam หรือกําหนดค�า
คะแนนการสอบวัดระดับภาษา อังกฤษเช�น TOEIC, TOEFL หรือ IELTS เพ่ือเป5นมาตรฐานสําหรับนักศึกษาก�อน
จบการศึกษา 

                • สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาต�างประเทศท้ังในระบบออนไลน@และ        
ในชั้นเรียน 

                • สร�างขยายเครือข�ายความร�วมมือกับองค@กร สถาบันต�างประเทศในสาขาต�าง ๆ 
                 • การแลกเปลี่ยนบุคลากรด�านการสอน การวิจัย ตลอดจนการฝ�กอบรมการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาไทยและนานาชาติ 
                 • การจัดสหกิจศึกษาระหว�างประเทศ 
                 • เปrดหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมนักศึกษาต�างชาติ รวมท้ังดูแลหลักสูตร

นานาชาติให�มีมาตรฐานท่ีดี 
 การสร�างความร2วมมือท้ังภายในและต2างประเทศ (C10Collaboration) 

  นโยบายการพัฒนาความร�วมมือในแผนพัฒนาฉบับนี้ยังคงความสําคัญกับการสร�างความ                
ร�วมมือท้ังภายในและต�างประเทศโดยเฉพาะความร�วมมือในเชิงลึกท่ีนํามาซ่ึงประโยชน@ท่ีได�ร�วมกัน รวมท้ัง
เพ่ิมเติมการพัฒนาความสัมพันธ@กับผู�มีส�วนร�วมขององค@กร (Corporate Stakeholders) ซ่ึงได�แก� บุคลากรไม�ว�
าจะเป5นอาจารย@ เจ�าหน�าท่ีนักศึกษา ศิษย@เก�า ประชาชนท่ัวไป องค@กรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังใน
และต�างประเทศ โรงเรียนมัธยมและอาชีวศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสนับสนุนจากสภา 
           การยกระดับการให�บริการและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน (C11  Catalyst) 

         การบริการแบบมืออาชีพและโครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยในคณะฯ 

การยกระดับการให�บริการ 
การบริหารคณะฯ ให�ประสบความสําเร็จจะต�องมีการปรับรูปแบบบริการให�เป5น เช�น       

บุคลากรการเงิน ทรัพย@สิน เครื่องมืออุปกรณ@รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ การยกระดับการบริการแบบมือ
อาชีพต�องการการจัดการท่ีมีประสิทธิผล ได�แก� 

• มีการออกแบบการให�บริการโดยการรับฟaงความคิดเห็นของผู�ใช�บริการ 
• ใช�เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการ 
• ส�งมอบบริการตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 
• เปรียบเทียบกับการให�บริการของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
• ให�ความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือให�สามารถแข�งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนได� 
• ให�ความสําคัญกับความสะดวกสบายและความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
• ปรับปรุงระบบการให�บริการอย�างต�อเนื่อง 
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• ปรับปรุงคุณลักษณะหลักของการให�บริการแบบมืออาชีพ ได�แก� 
- การให�บริการแบบครบวงจรสามารถตอบสนองความต�องการของ นักศึกษา บุคลากร 

ผู�มาเยี่ยมเยือนและผู�ท่ีเก่ียวข�องกับมหาวิทยาลัยฯ 
- มีศูนย@บริการผู�มาเยี่ยมเยือน ผู�รับบริการ นักศึกษา และบุคลากร 
- การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การบริการผ�านระบบออนไลน@ 
- มีศูนย@สารสนเทศท่ีเป5นประโยชน@ พ่ึงพา ชี้นําสังคมได�ในเชิงองค@ความรู�และการสร�าง

สรรค@สามารถบริการสารสนเทศให�กับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
- การจัดการความเสี่ยง ไม�ว�าจะเป5นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย@สิน 

สภาพแวดล�อมหรือความเสี่ยงทางการเงินได�อย�างม่ันคง 

กรอบนโยบายการบริหารและกรอบระยะเวลา  
 ตาราง 1.8  แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

นโยบายหลัก นโยบายรอง แนวทางปฏิบัติ 
C1: การพัฒนาด�านการจัดการศึกษา 
(Competence) : Forever 
Competence Building 

1. จัดให�มีโครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถ ในการแข�งขันสําหรบั
นักศึกษา เช�น ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร@  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิต ให�เป5นท่ีต�องการของ
ตลาดท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน
ประเทศและต�างประเทศ 
 
 

1. จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษา 
2. ติดต�อผู�เช่ียวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิเข�ามาช�วย 
3. เพ่ิมปริมาณอาจารย@ในบางสาขาให�เพียงพอกับ

นักศึกษา 
4. ปรับปรุงหน�วยงานให�ทันสมัยและเพียงพอ 
5. สร�างบรรยากาศและสถานท่ีให�เกิดการเรียนรู� 

มหาวิทยาลยัมากข้ึนไม�ออกไปมั่วสุมภายนอก 
6.   ปลูกฝaงระเบียบวินัยข้ันพ้ืนฐาน 
7.   กระตุ�นนักศึกษาให�เห็นความสําคัญด�าน 
     การเรียน การสอนจัดให�มีโครงการเพ่ิม 
     ขีดความสามารถในการแข�งขันสําหรับ 
     นักศึกษา เช�น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
     เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให�เป5นท่ี 
     ยอมรับของตลาดท้ังในภาครัฐและเอกชน 
     ท้ังในและต�างประเทศ 
8. จัดให�มีการแข�งขันทักษะวิชาการสาํหรับ

นักศึกษาแต�ละสาขาเช�น ทักษะวิชาการเกษตร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�เป5นท่ีต�องการของ
ตลาด 

9. จัดโครงการปaจฉิมนิเทศ ให�ข�อมูลแก�บัณฑิตท่ี
ใกล�สําเร็จการศึกษา 

10. ส�งเสริม ให�นักศึกษาท่ีมีคณุธรรม จริยธรรมอันดี
งาม ได�รับการเชิดชูเกียรต ิจากองค@กรวิชาชีพ 
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11. ส�งเสริมให�มีการประกาศเชิดชูเกียรติศิษย@เก�า   
ท่ีมีผลงานด�านวิชาการ หรือวิชาชีพ  ดีเด�น 

12. พานักศึกษาเยีย่มชมสถานประกอบการจริง 
13. มีการประชาสัมพันธ@ด�านต�างๆของคณะให�สถาน

ประกอบการรับรู� 
14. สนับสนุนหลักสตูรระยะสั้นในสาขาท่ีมีความ

สนใจสูง 
15. เชิญผู�เช่ียวชาญจากภาคเอกชนมาให�ความรู�แก� 

นศ. 
16. หาทุนการศึกษาโดยมีเครือข�ายกับองค@กรธุรกิจ 

 
17. ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว�าง

ประเทศจากองค@กรวิชาชีพ 
18. ส�งเสริมการสร�างความสมัพันธ@ระหว�างศิษย@เก�า

และศิษย@ปaจจุบัน 
19. ส�งเสริมให�นักศึกษามเีจตคติท่ีดีกับวิชาชีพและ

รักในองค@กร 
20. สนับสนุนอาจารย@และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ภายในประเทศและต�างประเทศ 
21. จัดการศึกษาแบบ Cluster เพ่ือส�งเสริมการใช�

ทรัพยากรร�วมกันตามหลักเกณฑ@ของ
มหาวิทยาลยั 

22. ส�งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษา และระบบการ
เรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเป5นสําคัญ 

23. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQFระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท 
 

C2 : การพัฒนาด�านการวิจัย 
(Creativity) : Creativity for 
Innovative Solutions 

สนับสนุนโครงการวิจยัเพ่ือสร�างองค@
ความรู�และถ�ายทอดเทคโนโลย ี

1. จัดกิจกรรมให�ความรู�  และแลกเปลี่ยนเรียนรู�
เรื่องการตีพิมพ@เผยแพร�ผลงานวิจยัในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาต ิ 

2. กําหนดให�คณาจารย@ท่ีได�รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได�คณะต�องตีพิมพ@เผยแพร�
ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการท่ีได�
มาตรฐานตามเกณฑ@ สกว. 

3. ส�งเสริมให�บุคลากรสายสนับสนุนทํางานวิจัย
สถาบันโดยมีคณาจารย@ในคณะเป5นท่ีปรึกษา 
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4. กําหนดให�คณาจารย@ประจําทุกคนต�องทํางาน
วิจัยหรือเป5นผู�ร�วมโครงการวิจัยหรือท่ีปรึกษา
งานวิจัยสถาบันอย�างน�อยป-ละ 1 เรื่อง 

5. สร�างเครือข�ายงานบริการวิชาการสู�ชุมชน เพ่ือปู
ทางในการแสวงหาแหล�งทุนจากภายนอก 

6. ส�งเสริมให�คณาจารย@สร�างทีมวิจัยเพ่ือขอทุนจาก
แหล�งทุนภายนอก 

7. กําหนดรางวัลสําหรับโครงการวิจัยท่ีสามารถขอ
ทุนจากแหล�งทุนภายนอกได� 

8. ส�งเสริมให�คณาจารย@และนักศึกษาท่ีทํางานวิจัย
ในลักษณะนวัตกรรมยื่นขอจดทะเบียนทรัพย@สนิ
ทางปaญญา โดยงานวิจัยของคณะเป5นผู�อํานวย
ความสะดวก 

9. กําหนดเป5นเง่ือนไขให�โครงงานวิชาชีพของ
นักศึกษาท่ีเป5นนวัตกรรมต�องยื่นจดทะเบียน
ทรัพย@สินทางปaญญาก�อนจบ 

10. กําหนดให�คณาจารย@ประจําต�องทําวิจัยหรือ  
      เป5นผู�ร�วมอย�างน�อยป-ละ 1 เรื่อง 
11. จัดกิจกรรมให�ความรู�และแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
      เรื่อง การตีพิมพ@เผยแพร�ผลงานวิจัยใน 
      วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ
12. กําหนดให�คณาจารย@ท่ีได�รับทุนอุดหนุนการ 
      วิจัยจากเงินรายได� คณะฯต�องตีพิมพ@เผยแพร� 
      ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการท่ีได� 
      มาตรฐานสากล 
13. ส�งเสริมให�บุคลากรสายสนับสนุนทํางานวิจัย 
      สถาบันโดยมีคณาจารย@ในคณะเป5นท่ีปรึกษา 
14. กําหนดให�คณาจารย@ประจําทุกคนต�องทํางาน 
      วิจัยหรือเป5นผู�ร�วมโครงการวิจัยหรือท่ีปรึกษา 
      งานวิจัยสถาบันอย�างน�อยป-ละครั้ง 
15. สร�างเครือข�ายงานบริษัทวิชาการสู�ชุมชน เพ่ือปู

ทางในการแสวงหาแหล�งทุนจากภายนอก 
16. มีระบบการสร�างนักวิจัยหน�าใหม�และนักวิจัยพ่ี

เลี้ยงอย�างต�อเน่ือง 
17. จัดกิจกรรมให�ความรู�และแลกเปลีย่นเรียนรู� 
      เรื่องการตีพิมพ@เผยแพร�ผลงานวิจัยใน  
     วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ
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18. กําหนดให�คณาจารย@ท่ีได�รับทุนอุดหนุน 
     การวิจัยจากเงินรายได� คณะฯต�องตีพิมพ@ 
     เผยแพร�ผลงานวิจยัลงในวารสารทาง 
     วิชาการท่ีได�มาตรฐานสากล 
19. ส�งเสริมให�บุคลากรสายสนับสนุนทํางานวิจัย

สถาบันโดยมีคณาจารย@ในคณะเป5นท่ีปรึกษา 
20. กําหนดให�คณาจารย@ประจําทุกคนต�องทํางาน 
     วิจัยหรือเป5นผู�ร�วมโครงการวิจยัหรือท่ีปรึกษา       

งานวิจัยสถาบันอย�างน�อยป-ละครั้ง 
21. สร�างเครือข�ายงานบริษัทวิชาการสู�ชุมชน  
    เพ่ือปูทางในการแสวงหาแหล�งทุนจาก      

ภายนอกควรมรีะบบการสร�างนักวิจัยหน�า                
ใหม�อย�างต�อเน่ือง 

 

C3 : การพัฒนาด�านบริการวิชาการแก�
สังคม (Community) : Social & 
Community Achievements 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก�สังคม
และชุมชน สอดคล�องกับนโยบายรัฐ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะประสบการณ@อาชีพ 
ยกระดับทักษะกําลังคนของชาติคณะ
มีสาขาวิชาท่ีเปrดสอนหลากหลาย 
สามารถให�บริการวิชาชีพได�อย�างครบ
วงจรและก�อให�เกิดรายได�  

1. เช่ือมโยงงานบริการวิชาการท่ีสนับสนุน 
  งานวิจัยและงานการเรียนการสอน 

2. ศึกษาดูงานรูปแบบของแหล�งให�บริการ 
  วิชาการท่ีได�รับการยอมรบัในระดับชาติหรือ  
นานาชาติเพ่ือเป5นแนวทางในการ ดําเนินการ
แนวทางพัฒนา 

C4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(Culture) : Good Culture Brings 
Better Life 

การอนุรักษ@ศิลปวัฒนธรรมไทย 1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมและโครงการด�าน 
  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให�น�าสนใจ  และ 
  สอดคล�องกับยุทธศาสตร@ของคณะฯ และ  
  สอดคล�องกับวิถีชีวิตไทย 

2. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมท่ีบูรณาการงาน 
ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข�ากับ        
พันธกิจของคณะทุกด�าน 

3. ส�งเสริมจิตใต�สํานึกให�นศ. และบุคลากรม ี
     ความรัก/หวงแหนวัฒนธรรมไทย 
 

C5 : การพัฒนานักศึกษา (Capability 
Building) : 4H’s (Head, Heart, 
Hand, Health) with Capability 
Building 

ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
ใหม� เช�น คุณสมบัติของนักศึกษา  
เกรด  ฯลฯ 

 1.   กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข�าอย�าง   
      ชัดเจน  
 2.   พัฒนาสภาพแวดล�อม ภาพลกัษณ@ของคณะ 
 3. พัฒนานักศึกษาให�มีคุณลักษณะบัณฑิตของ 
     คณะ และมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะด�าน จริยธรรม 
     ความฉลาดทางอารมณ@ (EQ)  บุคลิกภาพ 
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 4. พัฒนาคุณภาพของอาจารย@ การเรียนการสอน 
 5.  การแลกเปลีย่นนักศึกษาต�างประเทศ การใช� 
     ภาษาต�างประเทศ การเรียนรู�วัฒนธรรม 

    การทํางานในระดับสากล 
6. โครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยใน    
     ต�างประเทศ   

C6 : การพัฒนาอาจารย@และบุคลากร
ของวิทยาลัย (Care) : Change, 
Challenge, Chance & Care for 
Our Staff 

สนับสนุนให�มีการอบรม  ศึกษาต�อ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก�บุคลากร 

1. สํารวจความต�องการพัฒนาตนเองของ  
    คณาจารย@ เพ่ือนํามาเป5นข�อมลูวางแผน และ 
    จัดสรรงบประมาณพัฒนาคณาจารย@ ซ่ึงอาจทํา   
    ในลักษณะวิจัยสถาบัน 
2. จัดอบรมวิชาการในคณะเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
    ของบุคลากร ได�ทุกคนและไม�ต�องใช�    
    งบประมาณมาก 
3. ส�งเสริมบุคลากรไปพัฒนาวิชาการกับ 
     หน�วยงานภาคเอกชนในสายงานของตัวเอง 
 
4. จัดวิทยากรมาให�อบรมภายในในหัวข�อท่ีมี 
     ความสนใจร�วม/ จําเป5นต�อองค@กร 
5. ส�งเสริมการฝ�กอบรมวิชาชีพของอาจารย@ 
     ร�วมกับสถานประกอบการ 

C7 : การบริหารจัดการ 
(Commitment) : From 
Complexity to Simplicity 

การบริหารตามระบบธรรมาภิบาล
(Good Governance) 
 

1. บริหารงานตามระบบธรรมาภบิาล ได�แก�  
     หลักนิติธรรม มีความโปร�งใส การมีส�วนร�วม       

ความรับผิดชอบตรวจสอบได�ความคุ�มค�า      
และมีคณุธรรม 

2. ปรับปรุงระบบการมอบหมายงาน การ 
     ติดตามงาน และความรับผิดชอบ 
3. การบริหารงบประมาณและทรัพยากรท่ี 
     เน�นการใช�ประโยชน@ร�วมกัน 
4. มีการทํางานเป5นทีม 
5. ใช� ICT เป5นเครื่องมือในการบริหาร 

C8 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computeracy) 

พัฒนาบุคลากรด�าน ICT ให�มีความรู�
ด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Computer   and Information 
Literacy) 

- การนํา ICT มาใช�เป5นเครื่องมือในการเรยีนการ
สอน และการบริหารจัดการ 
 

C9 การติดต�อสื่อสารโดยการใช�
ภาษาต�างประเทศ 
(Communication) 

อาจารย@ นักศึกษา สามารถสื่อสาร
ด�วยภาษาต�างประเทศได� 

1. นําการใช�ภาษาต�างประเทศเป5นเครื่องมือในการ
วัดความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) 
ของบุคลากรและนักศึกษา 

2. แลกเปลีย่นนักศึกษาไทยและนานาชาติ 
3. การจัดสหกิจศึกษาระหว�างประเทศ 
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C10 : การสร�างความร�วมมือท้ังภายใน
และต�างประเทศ (Collaboration) 

 MOU กับหน�วยงานของภาครัฐและ
เอกชน  และ หน�วยงานต�างประเทศ 
เพ่ือเช่ือมโยงเครือข�ายเชิงบูรณาการ 

1. โครงการความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาทักษะ ความรู �
ของอาจารย@ บุคลากร และนักศึกษา การ
เช่ือมโยงเครือข�ายเชิงบูรณาการ 

 
 

C11: การยกระดับการให�บริการและ
ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน (Catalyst) 

ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานของคณะ
เพ่ือสร�างความประทับใจแก�
ผู�ใช�บริการ 

1. การปรับปรุงภูมิทัศน@ของเพ่ือเป5นแหล�ง 
    เรียนรู�เชิงนิเวศทางการเกษตร 
2. ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน เช�น  ถนน   
    บ�านพักคนงาน และบ�านพักข�าราชการ ให�ม ี
     ความเหมาะสม สวยงาม 
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บทท่ี  2 

บริบทและการวิเคราะห!สถานการณ! (SWOT Analysis) 

บริบทท่ีเก่ียวข�อง 
1. รัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ มาตรา 80 บัญญัติ 
ไว�มีใจความสําคัญว�า รัฐต�องดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และ         
ทุกรูปแบบให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให�มีแผนการศึกษาแห�งชาติกฎหมาย
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�ก�าวหน�าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝaงให�ผู�เรียนมีจิตสํานึกของความเป5นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึง
ประโยชน@ส�วนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป5นประมุข 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับท่ี11 (พ.ศ.2555-2559) 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได�กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร@การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดย
เร�งสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือปAองกันปaจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด�านต�างๆ ให�เข�มแข็งควบคู�ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให�มีคุณภาพ มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและได�รับประโยชน@จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย�างเป5นธรรม รวมท้ังสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจด�วยฐานความรู� และความคิดสร�างสรรค@บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป5นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม นําไปสู�การพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร@การพัฒนา
ท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร@การสร�างความเป5นธรรมในสังคม ให�ความสําคัญกับ 
1.1 การสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให�ทุกคนในสังคมไทยควบคู�กับการเสริมสร�างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสในชีวิตให�แก�ตนเอง มุ�งปรับโครงสร�างเศรษฐกิจให�มีฐาน
การพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและแข็งแกร�งมากข้ึน ส�งเสริมการ
จัดสรรทรัพยากรให�เกิดความเป5นธรรม ปรับโครงสร�างภาษีท้ังระบบให�สนับสนุนการกระจายรายได�และเป5น
เครื่องมือสร�างความเป5นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย@สิน พัฒนาการใช�ประโยชน@
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส�งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก�คนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุ�มครอง
ทางสังคมให�ครอบคลุมทุกคนอย�างท่ัวถึง สอดคล�องกับความต�องการและความจําเป5น 

 1.2 การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน�นการสร�างภูมิคุ�มกันระดับปaจเจก และ
สร�างการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ�งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ ให�มีคุณภาพ
และมีช�องทางการเข�าถึงอย�างเท�าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยู�อาศัยของผู�มีรายได�น�อย การเข�าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสร�างเจตคติด�านความเสมอภาคระหว�างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข�อมูลในการคุ�มครองทางสังคมให�ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข�าถึงบริการอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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 1.3 การเสริมสร�างพลังให�ทุกภาคส�วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช�ชีวิตในสังคมและมีส�วนร�วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได�อย�างมีคุณค�าและศักด์ิศรี ให�ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย�าง
สร�างสรรค@ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปaญหาของชุมชนด�วยตนเอง สนับสนุนการ
รวมกลุ�มอาชีพท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ส�งเสริมให�ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค@กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเป5นพลังร�วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ�มครองผู�บริโภค เพ่ิมช�องทางการเข�าถึง
ข�อมูลและองค@ความรู�เก่ียวกับสิทธิของผู�บริโภค ส�งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับท�องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 1.4 การสานสร�างความสัมพันธ@ของคนในสังคมให�มีคุณค�าร�วมและตระหนักถึงผลประโยชน@ของสังคม 
และเสริมสร�างการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 
โดยสร�างค�านิยมใหม�ท่ียอมรับร�วมกันบนฐานของความไว�เนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคม ส�งเสริมวัฒนธรรม
การเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสู�การเป5นประชาธิปไตยท่ีถูกต�องและเหมาะสม เสริมสร�างระบบบริหารราชการให�
เข�มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ�วงดุลอํานาจการตรวจสอบท่ีเข�มงวดและรอบด�าน พัฒนาข�าราชการให�มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยท้ังระบบให�เป5น
ประชาธิปไตยของมวลชน สร�างความเท�าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช�องทางในการรับข�อร�องเรียน
และให�ความช�วยเหลือเยียวยาแก�ผู�เสียหายและผู�ได�รับผลกระทบจากระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสนับสนุนการใช�
สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท�องถ่ิน และสังคมออนไลน@ให�เป5นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

2. ยุทธศาสตร@การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน ให�ความสําคัญกับ 
 2.1 การปรับโครงสร�างและการกระจายตัวประชากรให�เหมาะสม เป5นการส�งเสริมคู�สมรสท่ีมีความ

พร�อมให�มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ@ไม�ให�ตํ่ากว�าระดับท่ีเป5นอยู�ปaจจุบันสนับสนุนการกระจาย
ตัวและส�งเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรให�เหมาะสมสอดคล�องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพ้ืนท่ี 

 2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง มุ�งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช�วงวัย 
สอดแทรกการพัฒนาคนด�วยกระบวนการเรียนรู�ท่ีเสริมสร�างวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนาทักษะให�คนมีการ
เรียนรู�ต�อเนื่องตลอดชีวิต ต�อยอดสู�การสร�างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝ�กฝนเป5นความคิดสร�างสรรค@ ปลูกฝaงการ
พร�อมรับฟaงความคิดเห็นจากผู�อ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย@ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด�วยการเรียนรู�ใน
ศาสตร@วิทยาการให�สามารถประกอบอาชีพได�อย�างหลากหลาย สอดคล�องกับแนวโน�มการจ�างงานและเตรียม
ความพร�อมสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร�างจิตสานึกให�คนไทยมีความรับผิดชอบต�อสังคม เคารพกฎหมาย 
หลักสิทธิมนุษยชน สร�างค�านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม เรียนรู�การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

 2.3 การส�งเสริมการลดปaจจัยเสี่ยงด�านสุขภาพอย�างเป5นองค@รวม โดยสร�างเสริมสุขภาวะคนไทยให�มี
ความสมบูรณ@แข็งแรงท้ังร�างกายและจิตใจ พัฒนาความรู�และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว 
ชุมชน สร�างการมีส�วนร�วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต�อสุขภาพ ควบคู�กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให�มีคุณภาพ พร�อมท้ังการส�งเสริมการแพทย@ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข�อมูลสุขภาพของ
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ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด�านสาธารณสุขให�เหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช�
มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 2.4 การส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต มุ�งสร�างกระแสสังคมให�การเรียนรู�เป5นหน�าท่ีของคนไทยทุกคน 
มีนิสัยใฝqรู� รักการอ�านต้ังแต�วัยเด็ก และส�งเสริมการเรียนรู�ร�วมกันของคนต�างวัย ควบคู�กับการส�งเสริมให�องค@กร 
กลุ�มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป5นแหล�งเรียนรู�อย�างสร�างสรรค@ สื่อสารด�วยภาษาท่ีเข�าใจง�าย 
รวมถึงส�งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน และสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�ท่ีมี
คุณภาพและสนับสนุนปaจจัยท่ีก�อให�เกิดการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

 2.5 การเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม เป5นการเสริมสร�างความเข�มแข็ง และพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให�เอ้ือต�อการพัฒนาคน สร�างค�านิยมให�คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต�างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปaญหาความขัดแย�งทางความคิด และสร�างความ
เป5นเอกภาพในสังคม สร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวัฒนธรรมร�วมกับประชาคมโลก  โดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนให�เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ส�งเสริมความเข�าใจระหว�าง
ประชาชนในการเรียนรู�ประวัติศาสตร@ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�อมูลข�าวสาร 

3. ยุทธศาสตร@ความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให�ความสําคัญกับ 
 3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป5นฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็งและยั่งยืน มุ�งรักษา 

ปAองกัน และคุ�มครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให�เกษตรกรรายย�อยมีท่ีดินเป5นของตนเองหรือมี
สิทธิทากินในท่ีดิน ใช�มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให�บุคคลผู�ถือครองท่ีดิน ทาประโยชน@ในพ้ืนท่ีดังกล�าว
มากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย�างเท�าเทียมและเป5นธรรม เร�งรัดการจัดให�มีองค@กรและระบบ
บริหารจัดการท่ีดินให�เป5นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป5นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ~�นฟู
และส�งเสริมค�านิยม วัฒนธรรมท่ีดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให�ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

3.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให�ความสําคัญกับการวิจัยและ 
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล�อง
กับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกากับดูแลให�มีการนาเข�าและใช�สารเคมีทางการเกษตรท่ีได�มาตรฐาน ปรับปรุงบริการ
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให�ท่ัวถึง ส�งเสริมการผลิตท่ีคงไว�ซ่ึงความหลากหลายของพันธุ@พืชและสัตว@ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล�อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร�างองค@ความรู�วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีต�างๆ 
ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการใช�เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป5นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมให�แก�เกษตรกร
อย�างต�อเนื่องและท่ัวถึง 
 3.3 การสร�างมูลค�าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห�วงโซ�การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการ
ของชุมชนในการสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส�งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให�ร�วมทา
การศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู�ประกอบการนาองค@ความรู� นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีเป5นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมบนฐานความคิดริเริ่มสร�างสรรค@มาใช�ในการสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�า ผลิตภัณฑ@เกษตร
และอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค�าเกษตรให�
เทียบเท�าระดับสากล ส�งเสริมระบบตลาดกลางสินค�าเกษตรและตลาดซ้ือขายสินค�าเกษตรล�วงหน�า ส�งเสริม
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ภาคเอกชนและองค@กรชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการระบบสินค�าเกษตรและอาหารร�วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส@ของภาคเกษตร 

 3.4 การสร�างความม่ันคงในอาชีพและรายได�ให�แก�เกษตรกร มุ�งพัฒนาระบบการสร�างหลักประกัน
รายได�ของเกษตรกรให�มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร 
ส�งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเป5นธรรมแก�ทุกฝqาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป5นอยู�
ของเกษตรกร สร�างแรงจูงใจให�เยาวชน เกษตรกรรุ�นใหม� และแรงงานท่ีมีคุณภาพเข�าสู�อาชีพเกษตรกรรมพัฒนา
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให�เป5นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร�างความ
เข�มแข็งให�กับเกษตรกรรายย�อยท่ีได�รับผลกระทบจากการนําเข�าสินค�าเกษตรและอาหารท่ีมีต�นทุนตํ่าท่ีเป5นผลมา
จากข�อตกลงการเปrดการค�าเสรี 

 3.5 การสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ส�งเสริมให�เกษตรกรปลูกต�นไม�และปลูกปqาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส�งเสริมให�เกษตรกรทางการเกษตร
ด�วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให�มีการจัดการและเผยแพร�องค@ความรู�
และการพัฒนาด�านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย�างต�อเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ังส�งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร�างเครือข�ายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ี
อยู�บริเวณใกล�เคียงกัน ส�งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตได�ในชุมชนและท่ีเหลือใช�จากการเกษตรมา
ผลิตเป5นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ังส�งเสริมและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีให�เป5นเครื่องมือในการ
สร�างความเข�มแข็งด�านอาหารให�กับเกษตรกรและชุมชนอย�างเป5นระบบ 

 3.6 การสร�างความม่ันคงด�านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข�มแข็งภาค
เกษตร ด�วยการส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให�มีระบบ
การบริหารจัดการสินค�าเกษตรท่ีใช�เป5นท้ังอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช�พลังงาน
ชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให�มีกลไกกากับดูแลโครงสร�างราคาของพลังงานชีวภาพ และ
ปลูกจิตสานึกในการใช�พลังงานชีวภาพอย�างมีประสิทธิภาพและคุ�มค�า 

 3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข�ายปราชญ@ชาวบ�าน ภาคเอกชน และชุมชนให�เข�ามามีส�วนร�วมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องให�มี
การร�วมมือและบูรณาการการทางานอย�างจริงจัง ท้ังในส�วนกลางและระดับพ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศด�านอาหารและพลังงานต้ังแต�การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ
การพัฒนาด�านการเกษตร ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนท่ีก�อให�เกิดความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร@การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ให�ความสําคัญกับ 

 4.1 การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร�างความเข�มแข็งให�กับ
ผู�ประกอบการ โดยเฉพาะผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม และผลักดันให�มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให�เข�มแข็งและแข�งขันได� ด�วยการปรับโครงสร�างการค�าและการลงทุนให�
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สอดคล�องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร�างภาค
บริการให�สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อมบนฐานความคิด
สร�างสรรค@และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค@ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร�างสรรค@ การพัฒนาเมือง
สร�างสรรค@ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร�างสรรค@ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพ ในการผลิตและ
ยกระดับการสร�างมูลค�าเ พ่ิมด�วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป5นมิตรกับสิ่ งแวดล�อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ�งการปรับโครงสร�างอุตสาหกรรมให�มีคุณภาพและยั่งยืน ด�วยการใช�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร@ 
เทคโนโลยี และความคิดสร�างสรรค@ สู�อุตสาหกรรมฐานความรู�เชิงสร�างสรรค@และเป5นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 

 4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร@ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให�เป5นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร�าง
เศรษฐกิจให�เติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน เน�นการนาความคิดสร�างสรรค@ ภูมิปaญญาท�องถ่ินทรัพย@สินทาง
ปaญญา วิจัยและพัฒนาไปต�อยอด ถ�ายทอด และประยุกต@ใช�ประโยชน@ท้ังเชิงพาณิชย@ สังคม และชุมชน โดยสร�าง
สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออานวยต�อการพัฒนาและประยุกต@ใช�วิทยาศาสตร@ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส�งเสริม
การใช�ความคิดสร�างสรรค@และสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร�าง พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร@ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให�ท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน 

 4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท�าเทียม และเป5นธรรม  มุ�งพัฒนา
ตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกาลังแรงงานให�เอ้ือต�อการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพย@สินทางปaญญา พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส@ของประเทศให�เชื่อมโยงการขนส�งท้ัง
ภายในประเทศและระหว�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู�สากล สร�างความม่ันคงด�านพลังงาน
ด�วยการส�งเสริมการใช�พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต�างๆ ทางเศรษฐกิจให�เอ้ือต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข�งขันและ
สอดคล�องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

 4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส�วนรวมอย�างมีเสถียรภาพ ให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการด�าน
การเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ@แวดล�อมและทันต�อเหตุการณ@ เพ่ิมบทบาท
ตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง โครงสร�างพ้ืนฐานทาง
การเงิน พัฒนากลไกการเฝAาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค@รวม เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว�างประเทศ และการบริหารจัดการด�านการคลังท่ีปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บรายได�ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ    ปAองกันความเสี่ยง
ทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส�งเสริมให�ภาคเอกชนเข�ามามีส�วนร�วมในการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการให�บริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน และเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ทางการคลังขององค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร@การสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให�
ความสําคัญกับ 

 5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส�งและระบบโลจิสติกส@ภายใต�กรอบความร�วมมือใน   อนุ
ภูมิภาคต�างๆ มุ�งพัฒนาบริการขนส�งและโลจิสติกส@ท่ีมีประสิทธิภาพและได�มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบ
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การขนส�งคนและสินค�าท่ีเก่ียวข�อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส�งและโลจิสติกส@เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ 

 5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันระดับอนุภูมิภาค มุ�งพัฒนาพ้ืนท่ีใน
ภูมิภาคต�างๆ ของประเทศให�เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ให�เป5นฐานการ
พัฒนาด�านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท�องเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมท้ัง
บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านให�บรรลุประโยชน@ร�วมกันท้ังด�านความม่ันคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนท่ี 

 5.3 การสร�างความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน เป5นการพัฒนาความร�วมมือ ระหว�างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส�วนเศรษฐกิจ เสริมสร�าง ความเข�มแข็งให�
สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให�มีมาตรฐาน เป5นท่ียอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝ-มือแรงงาน 
กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค�าและบริการ ท่ีเป5นการปAองกันสินค�าและ 
บริการนาเข�าท่ีไม�ได�คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ�าน 

 5.4 การเข�าร�วมเป5นภาคีความร�วมมือระหว�างประเทศและภูมิภาคภายใต�บทบาทท่ีสร�างสรรค@ เป5น
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว�างประเทศในเวทีโลก มุ�งรักษาบทบาทของไทยในการมีส�วนร�วมกําหนด
ยุทธศาสตร@ของกรอบความร�วมมือท่ีดาเนินอยู� รวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ@กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
เดิมและมหาอํานาจใหม� 

 5.5 การสร�างความเป5นหุ�นส�วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@การ
เคลื่อนย�ายแรงงาน และการส�งเสริมแรงงานไทยในต�างประเทศ โดยเร�งดาเนินการด�านความร�วมมือในการ
กําหนดมาตรฐานฝ-มือระหว�างประเทศเพ่ืออานวยความสะดวกการเคลื่อนย�ายแรงงานในภูมิภาค ส�งเสริม
ผู�ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู�ต�างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ�าน คุ�มครองและส�งเสริม 
สิทธิและผลประโยชน@ของคนไทยและแรงงานไทยในต�างประเทศ 

 5.6 การมีส�วนร�วมอย�างสําคัญในการสร�างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปAองกันภัย จากการก�อ
การร�ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร�ระบาดของโรคภัย มุ�งพัฒนาศักยภาพและความพร�อม
ในการปAองกันและแก�ปaญหาข�ามชาติด�านการก�อการร�าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข�าเมืองท้ังระบบ พัฒนา
ศักยภาพและความร�วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร�อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉิน และร�วมมือ
ในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร�ระบาดของโรคอุบัติใหม�และโรคระบาดซํ้า 

 5.7 การเสริมสร�างความร�วมมือท่ีดีระหว�างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย�างมีจริยธรรมและไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังเปrดรับความร�วมมือกับองค@กรระหว�างประเทศท่ีไม�
แสวงหากําไร เป5นการดําเนินการภายใต�กรอบความร�วมมือด�านสิ่งแวดล�อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร�างการ
ผลิตและบริโภคสินค�าและบริการท่ีนําสู�การลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก ส�งเสริมและอํานวยความสะดวก
องค@กรระหว�างประเทศท่ีไม�แสวงหากาไรให�มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให�ไทยเป5นฐานการดําเนินความร�วมมือเพ่ือ
การพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
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 5.8 การเร�งรัดการใช�ประโยชน@จากข�อตกลงการค�าเสรีท่ีมีผลบังคับใช�แล�ว เป5นการสร�างองค@ความรู�
ให�กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู�ได�รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบให�สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเอง
ในการใช�ประโยชน@จากการเปrดการค�าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมท่ีได�รับการสนับสนุน 
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม�สามารถปรับตัวได�ทัน 

 5.9 การส�งเสริมให�ประเทศไทยเป5นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเป5นฐาน
ความร�วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให�มีสิทธิประโยชน@และการอํานวยความสะดวกท่ีจําเป5น เพ่ือให�มีการ
จัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค@กรระหว�างประเทศท่ีไม�แสวงกาไร 

 5.10 การปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ  ต้ังแต�ระดับ
ชุมชนท�องถ่ิน มุ�งเสริมสร�างศักยภาพชุมชนท�องถ่ินให�รับรู�และเตรียมพร�อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนดยุทธศาสตร@ การพัฒนาระดับจังหวัด
และกลุ�มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให�สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน ส�งเสริมศักยภาพ
ด�านวิชาการและเครือข�ายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสร�างความใกล�ชิด และปฏิสัมพันธ@กับประเทศในอนุ
ภูมิภาค 

6. ยุทธศาสตร@การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ให�ความสําคัญกับ 
 6.1 การอนุรักษ@ ฟ~�นฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มุ�งรักษา

และฟ~�นฟูพ้ืนท่ีปqาและเขตอนุรักษ@ พัฒนาระบบฐานข�อมูลและการจัดการองค@ความรู�ให�เป5นเครื่องมือในการ
วางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝa�ง 
เร�งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ~�นฟูแหล�งน�าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต�นทุนส�งเสริมให�เกิด
การใช�น้ําอย�างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม�บทโครงสร�างพ้ืนฐานด�านทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย�าง
เป5นระบบ รวมท้ังส�งเสริมการอนุรักษ@และใช�ประโยชน@จากทรัพยากรชีวภาพ 

 6.2 การปรับกระบวนทัศน@การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู�การเป5นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร@บอนตํ่าและเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม โดยปรับโครงสร�างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการ
บริโภคเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู�เศรษฐกิจคาร@บอนตํ่าและเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานใน
ภาคคมนาคมและขนส�ง เพ่ือลดปริมาณก�าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ีเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเน�นการวางผัง
เมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข�าด�วยกัน 

 6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือให�สังคมมีภูมิคุ�มกัน มุ�งพัฒนาองค@ความรู�และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท�าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 6.4 การเตรียมความพร�อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด�วยการจัดทําแผนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให�มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
ฐานข�อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส�งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีด�านการจัดการภัยพิบัติ 
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย�างจริงจัง และให�มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการ โรงเรียน และท�องถ่ินให�มีการเตรียมความพร�อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 
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 6.5 การสร�างภูมิคุ�มกัน ด�านการค�าจากเง่ือนไขด�านสิ่งแวดล�อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ�งติดตามและเฝAาระวังมาตรการการอนุรักษ@สิ่งแวดล�อมท่ีอาจส�งผลกระทบต�อการค�าและการลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการค�าและข�อตกลงระหว�างประเทศเก่ียวกับ
สิ่งแวดล�อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ@รายสินค�า รวมท้ัง
มาตรการเยียวยาในสินค�าและธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง ส�งเสริมให�ผู�ส�งออกทาคาร@บอนฟุตพริ้นต@ และสร�างแรงจูงใจให�
เกิดอุตสาหกรรมใหม�ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

 6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข�องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด�านสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ เป5นการศึกษารายละเอียดและสร�างความเข�าใจในพันธกรณีติดตาม 
สถานการณ@การเจรจาและท�าทีของประเทศต�างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างทักษะการเจรจาพัฒนา
ความร�วมมือในกลุ�มอาเซียนและประเทศคู�ค�าสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและข�อตกลงระหว�าง
ประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ�งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและ
น้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส@ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย 
การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ�งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเม่ือเกิด
อุบัติภัยด�านมลพิษ 

 6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพ 
โปร�งใสและเป5นธรรมอย�างบูรณาการ มุ�งส�งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข�าถึงและใช�ประโยชน@
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก�ปaญหาความเหลื่อมล�าในการเข�าถึงและใช�ประโยชน@
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให�เอ้ือต�อการอนุรักษ@และฟ~�นฟู ผลักดันให�มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล�อมเพ่ือสร�างแรงจูงใจในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและลดการก�อมลพิษ 
สร�างรายได�จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข�อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมท้ังส�งเสริม
การศึกษาวิจัยเพ่ือสร�างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีมีประสิทธิภาพแนวคิด ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 ยังคงยึดพ้ืนฐานแนวคิดท่ี
สําคัญภายใต�หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให�สามารถพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ�มกันและสร�างสมดุลของการ
พัฒนาให�เกิดข้ึนในทุกมิติ โดยอาศัยทุนของประเทศท่ีมีสะสมอยู�มากมาย ท้ังทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาใช�ให�เกิดประโยชน@และเสริมสร�างให�เข�มแข็ง เป5นรากฐานการ
พัฒนาประเทศให�เกิดความยั่งยืน ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมรวมท้ังระดับประเทศ ภายใต�
แนวคิดดังกล�าว ได�นําผลการระดมความคิดในเวทีต�างๆ มาสังเคราะห@และกําหนดยุทธศาสตร@การพัฒนา 5 
ประการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู�สังคมแห�งภูมิปaญญาและการเรียนรู�  : โดยการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยให�มีความรอบรู�คู�คุณธรรม มีสุขภาวะท่ีดี พร�อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเป5นกําลังปaญญาในการ
พัฒนาประเทศให�สามารถก�าวทันโลกได�อย�างรู�เท�าทันและอย�างม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข รักษาไว�ซ่ึงความ
เป5นไทย และมีการเตรียมความพร�อมสู�สังคมผู�สูงอายุอย�างมีคุณภาพ 
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2. การสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและสังคมให�เป5นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ : ให�ความสําคัญกับ
การสร�างสังคมท่ีเป5นธรรม ส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�  ดํารงไว� ซ่ึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ               
ภูมิปaญญาไทย เชื่อมโยงเครือข�ายการพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง รวมท้ังสร�างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนและ
การแก�ไขปaญหาความยากจน 

3. การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจให�สมดุลและยั่งยืน : ปรับฐาน เศรษฐกิจภายในประเทศให�เข�มแข็ง โดย
บริหารเศรษฐกิจมหภาคให�มีเสถียรภาพ ลดการพ่ึงพาจากภายนอกและพ่ึงตนเองให�มากข้ึน เสริมสร�างความ
เข�มแข็งภาคการผลิต ควบคู�กับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและโลจิสติกส@ พลังงาน และบริหารองค@ความรู�และ
กลไกท่ีเก่ียวข�อง 

4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล�อม : มีการจัดการองค@ความรู� ให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการทรัพยากร ส�งเสริมการใช�ภูมิปaญญา
ท�องถ่ินอนุรักษ@และฟ~�นฟูทรัพยากร ส�งเสริมการผลิตและบริการท่ีเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และการวางรากฐาน
สําหรับการปรับเปลี่ยน โครงสร�างเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว 

5. การเสริมสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศมุ�งเสริมสร�างความเป5นธรรมในสังคมอย�าง
ยั่งยืน :  โดยปรับโครงสร�าง กลไก และกระจายการจัดสรรทรัพยากรสู�ภูมิภาค ท�องถ่ิน และชุมชน กระจาย
อํานาจให�องค@กร 

ปกครองส�วนท�องถ่ินในการจัดบริการสาธารณะท่ีตอบสนองตามความต�องการของ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เพ่ิมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการประเทศ และเสริมสร�างวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน
สังคมไทย 
3. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

นางสาวยิ่งลักษณ@ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต�อท่ีประชุมร�วมกันของ
รัฐสภา เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 ณ กระทรวงการต�างประเทศ ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลในแผนการบริหาร
ราชการแผ�นดิน พ.ศ.2555 - 2559 ประกอบด�วย นโยบายเร�งด�วนท่ีจะดําเนินการในป-แรก และระยะการบริหาร
ราชการ 4 ป-ของรัฐบาล  ดังนี้ 

1. นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป-แรก 
2. นโยบายความม่ันคงแห�งรัฐ 
3. นโยบายเศรษฐกิจ 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต.  
5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
6. นโยบายวิทยาศาสตร@ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7. นโยบายต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
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ซ่ึงนโยบายการศึกษาได�กําหนดไว�เป5นส�วนหนึ่ง ของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รวม 7 ประการ 
ดังนี้ 

1. เร�งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู�ของสังคมไทย อันประกอบด�วยการยกระดับ
องค@ความรู�ให�ได�มาตรฐานสากล จัดให�มีโครงการตําราแห�งชาติท่ีบรรจุความรู�ท่ีก�าวหน�าและได�มาตรฐานท้ัง
ความรู�ท่ีเป5นสากลและภูมิปaญญาท�องถ่ิน ส�งเสริมการอ�าน พร�อมท้ังส�งเสริมการเรียนการสอนภาษาต�างประเทศ
และภาษาถ่ิน จัดให�มีระบบการจัดการความรู� ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให�รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป5นท�องถ่ินและความเป5นไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุก
ระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ�านการทดสอบมาตรฐาน ในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม�รู�หนังสือให�สิ้นไป
จากสังคมไทย จัดให�มีครูดีเพียงพอในทุกห�องเรียน ให�มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนท่ี 
พัฒนามหาวิทยาลัยเข�าสู�ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให�ผู�เรียนมีความรู�คู�คุณธรรมมุ�งการสร�างจริยธรรมใน
ระดับปaจเจก รวมท้ังสร�างความตระหนักในสิทธิและหน�าท่ีความเสมอภาค และดําเนินการให�การศึกษาเป5น
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท�จริงปรับปรุงโครงสร�างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสู�พ้ืนท่ี
ให�เสร็จสมบูรณ@ โดยเริ่มจากพ้ืนท่ีท่ีมีความพร�อม 

2. สร�างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร�างความ
เสมอภาคและความเป5นธรรมให�เกิดข้ึนแก�ประชากรทุกกลุ�ม ซ่ึงรวมถึงผู�ยากไร� ผู�ด�อยโอกาส ผู� พิการ               
ผู�บกพร�องทางกายและการเรียนรู� รวมท้ัง 27 ชนกลุ�มน�อย โดยส�งเสริมการให�ความรู�ต้ังแต�อยู�ในครรภ@มารดาถึง
แรกเกิดให�ได�รับการดูแลอย�างมีประสิทธิภาพท้ังแม�และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการ
อ ย� า ง มี คุ ณ ภ า พ ต้ั ง แ ต� ก� อ น วั ย เ รี ย น จ น จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ า น  โ ด ย จั ด ใ ห� มี ก า ร เ ที ย บ โ อ น                            
วุฒิการศึกษาสําหรับกลุ�มท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช�น กลุ�มแม�บ�าน จัดให�มีระบบสะสมผลการศึกษาและ
การเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให�กว�างขวางและลดปaญหาคนออกจากระบบการศึกษา  นอกจากนี้                    
จะดําเนินการลดข�อจํากัดของการเข�าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให�มี “โครงการ
เงินกู�เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได�ในอนาคต” โดยให�ผู�กู�เริ่มใช�คืนต�อเม่ือมีรายได�เพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวได�พัก
ชําระหนี้แก�ผู�เป5นหนี้กองทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป5นระบบท่ีผูกพันกับรายได�ใน
อนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข�าศึกษาต�อทุกระดับให�เอ้ือต�อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย�างยิ่งจะจัด
ให� มีระบบคัดเลือกกลางเ พ่ือเข� า ศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย ท่ี มีประสิทธิภาพและเป5นธรรม ดํา เนิน          
“โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปrดโอกาสให�เด็กไทยได�ไปเรียนต�อต�างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ�งให�
เกิดสังคมแห�งการเรียนรู�และการศึกษาตลอดชีวิต 

3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให�เป5นวิชาชีพชั้นสูงอย�างแท�จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให�มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ สร�างแรงจูงใจให�คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข�าสู�วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
ค�าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก�าวหน�าของครูโดยใช�การประเมินเชิงประจักษ@ท่ีอิงขีดความสามารถและวัด
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป5นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู อย�างต�อเนื่อง 
แก�ปaญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร�างหนี้ตามนโยบาย  แก�ปaญหาหนี้ครัวเรือนของ
รัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช�ในการกระจายครูขจัดปaญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช�น 
คณิตศาสตร@ วิทยาศาสตร@ และภาษา 
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4. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให�สอดคล�องกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยกระบวนการสร�างประสบการณ@ระหว�างเรียน  อย�างเหมาะสม และสนับสนุนการสร�างรายได�
ระหว�างเรียน และสนับสนุนให�ผู�สําเร็จการศึกษามีงานทําได�ทันทีโดยความร�วมมือระหว�างแหล�งงานกับ
สถานศึกษา ส�งเสริมให�มีศูนย@อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู�หา
ประสบการณ@ก�อนไปประกอบอาชีพโดยให�สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร�วมกับผู�เชี่ยวชาญในแต�ละอาชีพ 
รวมท้ังจัดให�มีศูนย@ซ�อมสร�างประจําชุมชนเพ่ือฝ�กฝนช�างฝ-มือและการสร�างทักษะในการให�บริการแก�ประชาชน 
28 ท้ังนี้ จะดําเนินการร�วมกับภาคเอกชนอย�างจริงจัง เพ่ือส�งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให�เป5นท่ียอมรับ
และสามารถมีรายได�สูงตามความสามารถ 

5. เร�งพัฒนาการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ให�ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช�เป5นเครื่องมือใน
การเร�งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให�มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส@
แห�งชาติเพ่ือเป5นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน@การเรียนรู�ให�เป5นแบบผู�เรียนเป5นศูนย@กลางและเอ้ือให�เกิดการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข�ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร@โฮม” ท่ีสามารถส�งความรู�
มายังผู�เรียนโดยระบบอินเทอร@เน็ตความเร็วสูง ส�งเสริมให�นักเรียนทุกระดับชั้นได�ใช�อุปกรณ@คอมพิวเตอร@แท็บเล็ต
เพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน@  เพ่ือการศึกษาให�กว�างขวาง ปรับปรุงห�องเรียนนําร�องให�ได�มาตรฐาน
ห�องเรียนอิเล็กทรอนิกส@  รวมท้ังเร�งดําเนินการให� “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถ
ดําเนินการตามภารกิจได� 

6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างทุนปaญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให�มุ�งสู�การเป5น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลัง  เพ่ือพัฒนาระบบเครือข�ายการวิจัยแห�งชาติเพ่ือสร�างทุนทาง
ปaญญาและนวัตกรรม ผลักดันให�ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได�ทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู�การสร�างรากฐานใหม�ของ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย@ความเป5นเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชาท่ีจําเป5นพัฒนาโครงสร�างการ
บริหารงานวิจัยของชาติโดยเน�นความสัมพันธ@อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว�างองค@กรบริหารงานวิจัย
กับสถาบันอุดมศึกษา 

7. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย@  เพ่ือรองรับการเปrดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร�วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให�มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
สอดคล�องตามความต�องการของภาคการผลิตและบริการ เร�งรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝ-มือแรงงานให�ครบทุกอุตสาหกรรม 
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เป5นกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ท่ีมาตรา 81  กําหนดให�มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา
แห�งชาติ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 ได�กําหนดบทบัญญัติไว�ในหมวดต�างๆ รวมท้ังสิ้น          
9 หมวด ประกอบด�วย 

1. บทท่ัวไป ความมุ�งหมายและหลักการ 
2. สิทธิและหน�าท่ีทางการศึกษา 
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3. ระบบการศึกษา 
4. แนวการจัดการศึกษา 
5. การบริหารและการจัดการศึกษา 
6. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

หมวด 1  บทท่ัวไป  ความมุ�งหมายและหลักการ 
 พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ@ท่ีต�องการเน�นการจัดการศึกษาต�องเป5นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป5นมนุษย@
ท่ีสมบูรณ@ท้ังร�างกาย จิตใจ สติปaญญา ความรู� และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
 การจัดการศึกษาให�ยึดหลักดังนี้ 

1. เป5นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
2. ให�สังคมมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู�ให�เป5นไปอย�างต�อเนื่องโดยการจัดระบบ โครงสร�าง และ

กระบวนการจัดการศึกษา  ให�ยึดหลักดังนี้ 
1. มีเอกภาพด�านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
2. มีการกระจายอํานาจไปสู�เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา 
4. มีหลักการส�งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและพัฒนาครู คณาจารย@ และบุคลากรทางการศึกษา และ

การพัฒนาครู คณาจารย@ และบุคลากรทางการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
5. ระดมทรัพยากรจากแหล�งต�าง ๆ มาใช�ในการจัดการศึกษา 
6. การมีส�วนร�วมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน  องค@กรชุมชน องค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เอกชน 

องค@กรเอกชน องค@กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม อ่ืน ๆหมวด 2  สิทธิและ
หน�าท่ีทางการศึกษา 

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น�อยกว�าสิบสองป- ท่ีรัฐต�องจัดให�อย�าง
ท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช�จ�ายบุคคล ซ่ึงมีความบกพร�องทางร�างกาย จิตใจ สติปaญญา อารมณ@ สังคม  
การสื่อสารและการเรียนรู� หรือมีร�างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม�สามารถพ่ึงตนเองได� หรือไม�มี
ผู�ดูแลหรือด�อยโอกาส ต�องจัดให�บุคคลดังกล�าวมีสิทธิและโอกาสได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป5นพิเศษ บิดา 
มารดา หรือผู�ปกครองมีหน�าท่ีจัดให�บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแลได�รับการศึกษา ภาคบังคับ และ
นอกเหนือจากภาคบังคับตามความพร�อมของครอบครัว  
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บิดา มารดา หรือผู�ปกครอง ชุมชน และสถาบันต�าง ๆ ทางสังคมท่ีสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีสิทธิได�รับสิทธิประโยชน@ตามควรแก�กรณี ดังนี้  

1.   การสนับสนุนจากรัฐ ให�มีความรู�  ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให�การศึกษา          
แก�บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแล 

2.  เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแลท่ี
ครอบครัวจัดให� ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

3.   การลดหย�อนหรือยกเว�นภาษีสาหรับค�าใช�จ�ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดหมวด 3  ระบบ
การศึกษา 

 

การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา              
ตามอัธยาศัย  

1. การศึกษาในระบบ เป5นการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุ�งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป5นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน�นอน 

2. การศึกษานอกระบบ  เป5นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ�นในการกําหนดจุดหมาย รูปแบบวิธีการจัด
การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป5นเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะต�องมีความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพปaญหาและความต�องการของบุคคลแต�ละกลุ�ม 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป5นการศึกษาท่ีให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ด�วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพร�อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ@ สังคม สภาพแวดล�อม สื่อหรือแหล�งความรู�อ่ืน ๆ
หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษาต�องยึดหลักว�าผู�เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได� และถือว�า
ผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต�องส�งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ  การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต�อง
เน�นความสําคัญท้ังความรู� คุณธรรม กระบวนการเรียนรู� 
หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ในการบริหารและจัดการศึกษา  แบ�งเป5น 3 ส�วน ได�แก�  

ส�วนท่ี 1  การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
ส�วนท่ี 2  การบริหารและการจัดการศึกษาขององค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�องค@กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินจัดการศึกษาได�ทุกระดับ และทุกประเภท ตามความพร�อม 
ส�วนท่ี 3  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน สถานศึกษาเอกชนเป5นนิติบุคคล จัดการศึกษาได�

ทุกระดับและทุกประเภท มีคณะกรรมการบริหารประกอบด�วย ผู�บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู�รับใบอนุญาต 
ผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนองค@กรชุมชน ผู�แทนครู ผู�แทนศิษย@เก�า และผู�ทรงคุณวุฒิ 

หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ให�มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด�วย  

1. ระบบการประกันคุณภาพภายในทุกป-  
2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอกทุก 5 ป- 
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ท้ังสองระบบต�องทํารายงานเสนอต�อสาธารณชน 
หมวด 7  ครู คณาจารย@ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให�กระทรวงส�งเสริมให�มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย@ และบุคลากรทางการศึกษา 

ให�มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป5นวิชาชีพชั้นสูง โดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณและกองทุนพัฒนา
ครู คณาจารย@ และบุคลากรทางการศึกษาอย�างเพียงพอ มีกฎหมายว�าด�วยเงินเดือน ค�าตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน@   

หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
ให�มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด�านงบประมาณ การเงิน และทรัพย@สิน ท้ังจากรัฐ องค@กร 

ปกครองส�วนท�องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค@กรชุมชน เอกชน องค@กรเอกชน องค@กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต�างประเทศมาใช�จัดการศึกษา โดยให�รัฐและองค@กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินใช�มาตรการภาษี ส�งเสริมและให�แรงจูงใจ รวมท้ังอาจให�จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาตามความ
เหมาะสม 

หมวด 9  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
รัฐต�องจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนําและโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป5นต�อการส�งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน@ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพ่ือประโยชน@สําหรับการศึกษา การทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเป5น 

รัฐส�งเสริมสนับสนุนให�มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ 
สื่อสิ่งพิมพ@อ่ืน วัสดุอุปกรณ@ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยจัดให�มีเงินสนับสนุนและเปrดให�มีการแข�งขัน
โดยเสรีอย�างเป5นธรรม รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช�เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5. แผนการศึกษาแห2งชาติ  ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ.2552-2559) 

วัตถุประสงค@ของแผน 
1. พัฒนาคนอย�างรอบด�านและสมดุลเพ่ือเป5นฐานหลักของการพัฒนา 
2. เพ่ือสร�างสังคมไทยให�เป5นสังคมคุณธรรม ภูมิปaญญาและการเรียนรู� 
3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล�อมของสังคมเพ่ือเป5นฐานในการพัฒนาคนและสร�างสังคมคุณธรรมภูมิ

ปaญญา และการเรียนรู� 
แนวนโยบาย 
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค@ท้ังสามประการดังกล�าว ประกอบกับการคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศใน

อนาคตท่ีเน�นการใช�ความรู�เป5นฐานของการพัฒนา ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดล�อม 
วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี จึงได�กําหนดแนวนโยบายในแต�ละวัตถุประสงค@ ดังนี้ 

วัตถุประสงค@ 1  พัฒนาคนอย�างรอบด�านและสมดุลเพ่ือเป5นฐานหลักของการพัฒนา 
 แนวนโยบาย 
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
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1.2 ปลูกฝaงและเสริมสร�างให�ผู�เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจ
ในความเป5นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน@ส�วนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป5นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต�อต�านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง 

1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�ประชาชนทุกคนต้ังแต�แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได�มีโอกาสเข�าถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู� โดยเฉพาะผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ หรือ ทุพพลภาพ ยากจน อยู�ในท�องถ่ินห�างไกล 
ทุรกันดาร 

1.4 ผลิตและพัฒนากําลังคนให�สอดคล�องกับความต�องการของประเทศ และเสริมสร�างศักยภาพการ
แข�งขัน และร�วมมือกับนานาประเทศ 

1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย@ และบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

วัตถุประสงค@ 2  เพ่ือสร�างสังคมไทยให�เป5นสังคมคุณธรรม ภูมิปaญญาและการเรียนรู� 
แนวนโยบาย 
2.1 ส�งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู�ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมท้ังการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.2 ส�งเสริมสนับสนุนเครือข�ายภูมิปaญญา และการเรียนรู�ประวัติศาสตร@ ศิลปะ วัฒนธรรม   พลศึกษา 

กีฬา เป5นวิถีชีวิตอย�างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 
2.3 ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างองค@ความรู� นวัตกรรม และทรัพย@สินทางปaญญา พัฒนาระบบ

บริหารจัดการความรู� และสร�างกลไกการนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน@ 
วัตถุประสงค@ 3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล�อมของสังคมเพ่ือเป5นฐานในการพัฒนาคน และสร�างสังคม

คุณธรรมภูมิปaญญา และการเรียนรู� 
แนวนโยบาย 
3.1 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และ

การเรียนรู�ตลอดชีวิต 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร�งรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู�

สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
3.3 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส�วนของสังคมในการ

บริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส�งเสริมการศึกษา 
3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล�งต�างๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช�

ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 
3.5 ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างประเทศด�านการศึกษา พัฒนาความเป5นสากลของการศึกษา                     

เพ่ือรองรับการเป5นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันของประเทศภายใต�กระแสโลกาภิวัตน@ 
ขณะเดียวกันสามารถอยู�ร�วมกันกับพลโลกอย�างสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและเก้ือกูลกัน 
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6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.2548 
มาตรา 7 ให�มหาวิทยาลัยเป5นสถาบันอุดมศึกษาด�านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค@ให�การศึกษา 

ส�งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน�นการปฏิบัติ ทําการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให�บริการทางวิชาการใน
ด�านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีแก�สังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ@สิ่งแวดล�อมโดยให�ผู�สําเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต�อด�านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป5นหลัก 
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป7 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 

เปAาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป- ฉบับท่ี 2  เม่ือสิ้นสุดแผนในป- พ.ศ.2565 คือ การ 
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงาน ท่ีเกิดข้ึน
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร�างความรู�และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัฒน@ สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท�องถ่ินไทย โดยใช�กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การกํากับมาตรฐาน และเครือข�ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ”  โดยมีสาระหลัก ๆ 2 ส�วนคือ 

ส�วนแรก เป5นการวิเคราะห@ภาพฉายปaจจุบันและอนาคต (Scenario) ท่ีเป5นปaจจัยแวดล�อมท่ีส�งผล
กระทบต�อมนุษย@และโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นคือ ความเปลี่ยนแปลงด�านประชากร 
พลังงานและสิ่งแวดล�อม การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแย�งและความรุนแรง การ
กระจายอํานาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง  

ส�วนท่ีสอง เป5นปaจจัยภายในระบบอุดมศึกษา 9 ประเด็น ได�แก� รอยต�อกับการศึกษาระดับอ่ืน การ
แก�ปaญหาอุดมศึกษาในปaจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข�ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต� และโครงสร�างพ้ืนฐานการเรียนรู� 
8. นโยบายและยุทธศาสตร!การวิจัยแห2งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555 – 2559) 
 วิสัยทัศน@การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) กําหนดไว�ว�า “ประเทศไทยมีและใช�งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน” ภายใต�พันธกิจ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศ
ให�สูงข้ึนและสร�างฐานความรู�ท่ีมีคุณค�า สามารถประยุกต@และพัฒนาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร�หลาย รวมท้ัง
ให�เกิดการเรียนรู�และต�อยอดภูมิปaญญาท�องถ่ินเพ่ือให�เกิดประโยชน@เชิงพาณิชย@และสาธารณะ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช�ทรัพยากรและเครือข�ายวิจัยอย�างมีประสิทธิภาพท่ีทุกฝqายมีส�วนร�วม” 
 ยุทธศาสตร@การวิจัยของชาติ มีจํานวนท้ังสิ้น 5 ยุทธศาสตร@ 26 กลยุทธ@การวิจัย และ 220 แผนงานวิจัย 
ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปได� ดังนี้ 
 1. การสร�างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคมประกอบด�วยกลยุทธ@การวิจัย 10 กลยุทธ@ 
และ 77 แผนงานวิจัย โดยคาดว�าจะใช�งบประมาณเพ่ือการวิจัย รวม 139,290 ล�านบาท  
 2. การสร�างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประกอบด�วยกลยุทธ@ การวิจัย 8 
กลยุทธ@ และ 81 แผนงานวิจัย โดยคาดว�าจะใช�งบประมาณเพ่ือการวิจัย รวม 152,349 ล�านบาท 
 3. การอนุรักษ@ เสริมสร�างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย  กลยุทธ@การ
วิจัย 4 กลยุทธ@ และ 31 แผนงานวิจัย โดยคาดว�าจะใช�งบประมาณเพ่ือการวิจัย รวม 34,823 ล�านบาท 
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 4.  การสร�างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 
ประกอบด�วยกลยุทธ@การวิจัย 2 กลยุทธ@ และ 12 แผนงานวิจัย โดยคาดว�าจะใช�งบประมาณเพ่ือการวิจัย รวม 
91,409 ล�านบาท 
 5.  การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศเพ่ือการบริหารจัดการความรู� ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ@ ทรัพยากร และภูมิปaญญาของประเทศสู�การใช�ประโยชน@เชิงพาณิชย@และสาธารณะด�วยยุทธวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีเข�าถึงประชาชนและประชาสังคมอย�างแพร�หลาย ประกอบด�วยกลยุทธ@การวิจัย 2 กลยุทธ@ และ      
19 แผนงานวิจัย โดยคาดว�าจะใช�งบประมาณเพ่ือการวิจัย รวม 17,411 ล�านบาท 
 ท้ังนี้ จากยุทธศาสตร@การวิจัยท้ัง 5 ยุทธศาสตร@ดังกล�าว สามารถจัดเป5นกลุ�มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ�งเน�นได� 13 
กลุ�มเรื่อง คือ 1) การประยุกต@ใช�เศรษฐกิจพอเพียง 2) ความม่ันคงของรัฐและ การเสริมสร�างธรรมาภิบาล 3) การ
ปฏิรูปการศึกษาและการสร�างสรรค@การเรียนรู� 4) การจัดการทรัพยากรน้ํา 5) ภาวะโลกร�อนและพลังงาน
ทางเลือก 6) การเพ่ิมมูลค�าสินค�าเกษตรเพ่ือการส�งออกและลดการนําเข�า 7) การส�งเสริมสุขภาพ การปAองกันโรค 
การรักษาและการฟ~�นฟูสุขภาพ 8) การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมและการพัฒนาคุณค�าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 9) เทคโนโลยีใหม�และเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม 10) การบริหารจัดการการท�องเท่ียว 11) 
สังคมผู�สูงอายุ 12) ระบบโลจิสติกส@ และ 13) การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ 
9. ยุทธศาสตร!อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร�อมสู2การเปGนประชาคมอาเซียนในป7 2558 

ยุทธศาสตร@อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร�อมสู�การเป5นประชาคมอาเซียนในป- พ.ศ.2558 
ประกอบด�วย 

ยุทธศาสตร@ท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให�มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลกลยุทธ@ 
1. พัฒนาสมรรถนะด�านการใช�ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับท่ีใช�ในการทํางานได� 
2. พัฒนาสมรรถนะด�านการประกอบวิชาชีพและการทํางานข�ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย 

มาตรการท่ีควรพิจารณาดําเนินการ 
1.  ส�งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมี

ประสิทธิภาพ ต้ังแต�การศึกษาระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
2. ส�งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย@ด�านการสอนภาษาอังกฤษ รวมท้ังภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียนท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. ส�งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู�เก่ียวกับอาเซียนต้ังแต�

ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และการวิจัยด�านอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนด�านอาเซียนศึกษาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการเรียนการสอน 

4. ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถ�ายโอนหน�วยกิตระหว�างสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย�างต�อเนื่องและเป5นระบบ 

5. ส�งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเปrดโลกทัศน@และเปrดโอกาสให�นักศึกษาไทยได�แสดงความสามารถในเวที
ระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย�างยิ่งระดับอาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสร�างความตระหนักในการเป5นพลเมือง
อาเซียน 

 47 



 

ยุทธศาสตร@ท่ี 2  การพัฒนาความเข�มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียนกลยุทธ@ 
1. พัฒนาอาจารย@ให�มีสมรรถนะสากล 
2. ส�งเสริมการสร�างองค@ความรู�และนวัตกรรมเก่ียวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให�มีคุณภาพระดับสากล 
4. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีคุณภาพระดับสากล 
5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู�ความเป5นเลิศ 
6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห�งอาเซียน 
 

มาตรการท่ีควรพิจารณาดําเนินการ 
1. ส�งเสริมให�สถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดส�วนอาจารย@ระดับปริญญาเอกให�สูงข้ึน รวมท้ังสนับสนุนให�

อาจารย@ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน�งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในระดับศาสตราจารย@ให�มากข้ึน 
2. สร� าง เครือข� ายด� านการวิ จัยระหว� าง ศูนย@ความเป5น เลิศของสถาบัน อุดมศึกษาไทยกับ

สถาบันอุดมศึกษา/หน�วยงาน/องค@กรท้ังภาครัฐและเอกชนในประเทศและในอาเซียนในสาขาท่ีสอดคล�องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน 

3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย@ และทุนสนับสนุนเพ่ือผลิตงานวิจัยและ
เผยแพร�ผลงานวิจัย เช�น ในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค และวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
เป5นต�น 

4. ส�งเสริมให�มีการเผยแพร�งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน 
5. ส�งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาท่ีประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป5นท่ีต�องการของ

ตลาดแรงงานในอาเซียน 
6. ส�งเสริมให�สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป5นสองภาษา เช�น ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เป5นต�น 
7. ส�งเสริม/สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณให�อาจารย@ชาวต�างประเทศท่ีมีความรู� ความสามารถและความ

ชํานาญสูง เช�น ผู�ท่ีได�รับรางวัลโนเบลมาสอน บรรยาย และถ�ายทอดองค@ความรู�ให�แก�อุดมศึกษาไทย และ/หรือ
ทําวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย 

8. ส�งเสริมกิจกรรมความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและสถาบันอุดมศึกษา
ในอาเซียนเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

9. ส�งเสริมให�สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังการอํานวย
ความสะดวกในด�านต�าง ๆ เช�น การเข�าใช�ห�องสมุด/ห�องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษานานาชาติ เป5นต�น 

10. ส�งเสริมให�สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อมท่ีมี
ความเป5นนานาชาติท้ังในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรและดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ@ 

11. ส�งเสริมการสร�างความกลมกลืน (Harmonization) ของการอุดมศึกษาในอาเซียน โดยเฉพาะในด�าน
คุณภาพและคุณวุฒิทางการศึกษาผ�านกลไกความร�วมมือระดับอุดมศึกษาท่ีมีอยู� เช�น SEAMEO RIHED, AUN  
เป5นต�น 
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ยุทธศาสตร@ท่ี 3  การส�งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนกลยุทธ@ 
1. ส�งเสริมบทบาทความเป5นผู�นําของสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีเก่ียวข�องกับสามเสาหลักในการสร�าง

ประชาคมอาเซียน  โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเสาด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
2. สร�างความตระหนักในการรวมตัวเป5นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนา

ประชาคมอาเซียนท้ังในด�านบวกและด�านลบ 
3. ส�งเสริมให�ประเทศไทยเป5นศูนย@กลางการศึกษาในกลุ�มประเทศเพ่ือนบ�าน 
4. พัฒนาศูนย@ข�อมูลเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

มาตรการท่ีควรพิจารณาดําเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ@ข�อมูลเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานสู�การรวมตัวเป5นประชาคมอาเซียนและความ

เคลื่อนไหวในการเจรจาเปrดเสรีการค�าบริการด�านการศึกษาในอาเซียนและระหว�างอาเซียนกับประเทศคู�เจรจา
แก�สถาบันอุดมศึกษาและผู�ท่ีเก่ียวข�องอย�างต�อเนื่อง 

2. ส�งเสริมการสร�างความตระหนักในเรื่องเอกลักษณ@ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ัง
ส�งเสริมกิจกรรมสัมพันธ@ในหมู�ประชาชน ประชาคมอุดมศึกษา และเยาวชนอาเซียน 

3. ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างสถาบันการศึกษากับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการเตรียมการเพ่ือใช�
ประโยชน@และปAองกันผลกระทบท่ีเกิดจากการเคลื่อนย�ายกําลังคนข�ามชาติ เช�น การระบาดของโรค ยาเสพติด 
และอาชญากรข�ามชาติ เป5นต�น 

4. จัดทํา Mapping สถาบันอุดมศึกษาแกนหลักในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป5นความต�องการของ
เขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจต�าง ๆ โดยการเชื่อมโยงระหว�างสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีมีความเชี่ยวชาญและตอบสนองต�อ
การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจต�าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

5. ส�ง เสริมให�อาจารย@ ในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย/ให�บริการวิชาการ/ทํานุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแก�สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 
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10.ยุทธศาสตร!การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในช2วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง               
พ.ศ.2552 – 2561 

สาระสําคัญของยุทธศาสตร@การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในช�วงการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552 - 2561 

1.  มีการกําหนดวิสัยทัศน@ไว�ว�า “ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความสอดคล�องกับ
ความต�องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร�างการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนสามารถแข�งขันได�กับนานา
ประเทศ โดยความร�วมมือของทุกภาคส�วน” 

2.  มีการกําหนดเปAาหมายป- 2561  ไว�ดังนี้ 
1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และมีการ

พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2) การจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือการรับรองสมรรถนะความรู� ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝ�กงานให�มากข้ึน โดยมีสัดส�วนผู�เรียนในระบบ

ทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป5นร�อยละ 30 ของผู�เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
4) สัดส�วนผู�เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยมีสัดส�วนผู�เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป5น 60 : 40 
5) กําลังแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป เพ่ิมข้ึนเป5นร�อยละ 65 และมีสมรรถนะทาง

วิชาชีพตามมาตรฐาน 

3.  มีกรอบการดําเนินงาน พัฒนาการผลิตและพัฒนากําลังคน  โดย 
1) กําหนดทิศทางความต�องการกําลังคนและสร�างระบบความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ท้ังกลุ�มอาชีพ 

สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค@กรผู�ใช� สถาบันการศึกษา ศูนย@ฝ�กอาชีพ/ผู�ผลิต 
2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ เพ่ือรับรองความรู�เชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพ ของ

ผู�สําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ พร�อมจัดต้ังองค@กรเพ่ือรับรองสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย@ ผู�บริหาร และสถาบันการศึกษา 

3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร�อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือจูงใจให�ผู�เรียนเลือก
เรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความต�องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร@พัฒนาประเทศ 

4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน�นการฝ�กปฏิบัติจริง เพ่ือเรียนรู�ในงานอาชีพ โดยขยายระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝ�กหัดงานอาชีพ รวมท้ังสนับสนุนการทํางานควบคู�การเรียน 

4. เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน@ เปAาหมาย และกรอบการดําเนินงานดังกล�าว จึงได�กําหนดยุทธศาสตร@และ
มาตรการ สรุปดังนี้ 
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ยุทธศาสตร!ท่ี  1 : ปฏิรูปการเรียนรู�ด�านการศึกษาเพ่ืออาชีพ ประกอบด�วย 10 มาตรการ เช�น 
จัดระบบการเรียนรู�ให�ยืดหยุ�น เข�าถึงง�าย เพ่ือเปrดโอกาสให�กําลังคนเข�ามาเรียนรู�และออกไปประกอบอาชีพ 
จัดระบบรับรองประสบการณ@ของบุคคล และระบบสะสมหน�วยการเรียน (credit bank system) พัฒนา
หลักสูตรเน�นฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกว�าง ให�มีการจัดการศึกษาและเรียนรู�ท่ีบูรณาการกับการทํางาน 
(Worked Integrated Learning : WIL) เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานฯ  กระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี 
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย   สภาหอการค�าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร!ท่ี  2 : พัฒนาคุณภาพกําลังคนทุกระดับ ประกอบด�วย 7 มาตรการ เช�น การพัฒนา
กําลังคนให�มีความรู� ทักษะและคุณภาพเป5นแรงงานท่ีมีทักษะฝ-มือ (skill intensive) พัฒนากําลังคนระดับสูงเพ่ือ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปrดโอกาสให�ผู�สูงอายุได�พัฒนาตนเอง ส�งเสริมความเป5นเลิศของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ (gifted & talented) เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห�งชาติ   
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  สภาหอการค�าไทย 

ยุทธศาสตร!ท่ี  3 :  เร2งผลิตและพัฒนากําลังคนด�านอาชีวศึกษา ประกอบด�วย 9 มาตรการ เช�น ปรับ
กระบวนทัศน@การศึกษา ให�ความสําคัญกับการศึกษาเพ่ืออาชีพ และส�งเสริมค�านิยมด�านอาชีวศึกษา พัฒนาระบบ
มาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรู�และประสบการณ@ตามมาตรฐานสมรรถนะ จัดการศึกษาและ
เรียนรู�อาชีวศึกษา โดยเน�นการปฏิบัติใน สัดส�วนมากกว�าทฤษฎีและการเรียนรู�งานอาชีพ ขยายการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี  สถานประกอบการ  สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย         
สภาหอการค�าไทย 

ยุทธศาสตร!ท่ี 4 : ผลิตและพัฒนากําลังคนด�านวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี รวมท้ังสาขาขาดแคลน
และจําเป5นต�อการพัฒนาประเทศ ประกอบด�วย 8 มาตรการ เช�น ส�งเสริมให�นักเรียนเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร@
เพ่ิมมากข้ึน จัดทําฐานข�อมูลกําลังคน ด�านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (Science and Technology : S&T) 
และสาขาอ่ืน ผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค@ รวมท้ังกําลังคนสาขาขาด
แคลนและสาขาจําเป5นให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร@การพัฒนาประเทศ เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศ
ไทย  สภาหอการค�าไทย 
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ยุทธศาสตร!ท่ี  5 : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกําลังแรงงาน ประกอบด�วย 11 
มาตรการ เช�น พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร�วมกับผู�ประกอบการ จัดการฝ�กอบรมอาชีพต�อยอดให�ผู�
จบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (12+1) ท่ีไม�ได�ศึกษาต�อ เสริมสร�างคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค@และสมรรถนะหลัก(core competencies) โดยสอดแทรกในหลักสูตรฝ�กอบรมระหว�างปฏิบัติงาน 
เชื่อมโยงความรู�ของปราชญ@ชาวบ�าน ภูมิปaญญาท�องถ่ินกับสถานศึกษาในท�องถ่ิน เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห�งชาติ สภา
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย สภาหอการค�าไทย กรมประชาสัมพันธ@ 

ยุทธศาสตร!ท่ี  6 : เสริมสร�างความย่ังยืนให�กับภาคการผลิตและบริการท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนา
กําลังคน  ประกอบด�วย 7 มาตรการ เช�น ส�งเสริมการค�นคว�าวิจัยและพัฒนาด�านเทคโนโลยี  สร�างกลไกการวิจัย
และถ�ายทอดความรู�และเทคโนโลยีระหว�างภาคธุรกิจ เอกชน สถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ส�งเสริมสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมท้ังในกลุ�มจังหวัดหลักของแต�ละภูมิภาค ปรับ
รูปแบบขององค@กรและ/หรือกฎกติกาต�างๆ ท่ีเอ้ืออํานวยให�นักวิทยาศาสตร@และนักวิจัย มีความก�าวหน�าใน
วิชาชีพ (career path) เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี สภาวิจัยแห�งชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศ สภาหอการค�าไทย 

ยุทธศาสตร!ท่ี 7 : เสริมสร�างความเข�มแข็งของครู คณาจารย! และผู�บริหาร ประกอบด�วย 10 
มาตรการ เช�น พัฒนาระบบการผลิตครู - อาจารย@ สําหรับการศึกษาสายอาชีพ หรือผลิตครูช�างให�มีคุณภาพและ
พอเพียง พัฒนาครูประจําการและ ผู�บริหารอย�างต�อเนื่อง สมํ่าเสมอ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพครูและผู�บริหาร
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา สร�างแรงจูงใจให�ผู�มีประสบการณ@ในอาชีพมาเป5นครู — อาจารย@ การศึกษาอาชีพ 
โดยให�ค�าตอบแทนตามความสามารถ (pay per performance) เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร!ท่ี  8 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพ ประกอบด�วย 10 มาตรการ เช�น 
จัดต้ังคณะกรรมการร�วมระหว�างภาครัฐและเอกชน เพ่ือกําหนดนโยบาย เปAาหมาย วางแผนผลิตและพัฒนา
กําลังคนของประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห�งชาติ (National Qualification  Framework — NQF)  พัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  (Thai Vocational  Qualification — TVQ) และจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กําหนด
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  (area of 
excellence และ center  of  excellence) สร�างกลไกในการประสานความร�วมมือระหว�างการพัฒนากําลังคน
ในระดับประเทศและการพัฒนากําลังคนในระดับกลุ�มจังหวัด/จังหวัด เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี    กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห�งชาติ  สภา
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  สภาหอการค�าไทย 
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ยุทธศาสตร!ท่ี 9 : สร�างระบบความร2วมมือและเครือข2ายในการผลิตและพัฒนากําลังคน 
ประกอบด�วย 10 มาตรการ เช�น สนับสนุนสถานประกอบการให�เข�ามามีส�วนร�วมผลิตและพัฒนากําลังคน 
กําหนดทิศทางความต�องการกําลังคน และจัดต้ังเครือข�ายสถาบันการศึกษา  องค@กรผู�ใช�กําลังคนท้ังในส�วนกลาง 
ภูมิภาค กลุ�มจังหวัด และจังหวัด ส�งเสริมองค@กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีความพร�อมให�เข�ามาร�วมจัดการศึกษา
มากข้ึน จัดต้ังคณะกรรมการซ่ึงมีผู�แทนจากหน�วยงานต�างๆ ในการพัฒนาระบบข�อมูลกําลังคนร�วมกัน 
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างกัน (data exchange) เป5นต�น 

หน2วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห�งชาติ  สภา
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  สภาหอการค�าไทย  และสํานักงานสถิติแห�งชาติ 

การวิเคราะห!สภาพแวดล�อมเพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตร! 

การวิเคราะห@สถานการณ@ (SWOT Analysis) เป5นการวิเคราะห@สภาวะแวดล�อมภายในและภายนอกท่ี
ส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ�งการวิเคราะห@เป5นดังนี้ 
ตารางท่ี  2.1  การวิเคราะห!สถานการณ!จากปvจจัยภายใน 

เป5นการบ�งบอกถึงจุดแข็ง(Strength) และจุดอ�อน(Weakness) ของการดําเนินงานของคณะ 

องค!ประกอบ จุดแข็ง(Strength) จุดอ2อน(Weakness) 
ด�านบุคลากร �บุคลากรมีความรู� ทักษะ และความเช่ียวชาญในสาขา 

วิชาชีพ 
�บุคลากรได�รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 
การศึกษาต�อ และฝ�กอบรมทางด�านวิชาชีพอย�างต�อเน่ือง 

�บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานได�ภายใต�ทรัพยากร
บุคคลท่ีมีจํากัด 
�บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

�สัดส�วนคุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย@
ประจําไม�เป5นไปตามเกณฑ@มาตรฐานของ สกอ. 
�บุคลากรสายวิชาการส�วนมากรับภาระงานสนับสนุน
ควบคู�กัน ทําให�มีเวลากับการพัฒนาการ 
สอนน�อย 
�บุ ค ล า ก ร ส� ว น ม า ก ยั ง ต� อ ง พั ฒ น า ด� า น
ภาษาต�างประเทศ 

ด�านวิชาการ �มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสู�คณะช้ันนําทางวิชาชีพด�าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

 �เน�นหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี 
ท่ีสอดคล�องความต�องการของตลาดแรงงาน 

�หลักสูตรบัณฑิตศึกษายังไม�ได�รับการพัฒนาเท�าท่ีควร 
�ยังไม�มีการนําผลประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงพัฒนาให�เป5นรูปธรรมเท�าท่ีควร 

ด�านนักศึกษา �เน�นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด�วยกระบวนการเรียน
การสอนท่ีบูรณาการเรียนรู�(Work-Integrated Learning 
–WIL)ทําให�นักศึกษามีโอกาสได�ฝ�กปฏิบัติงานใน 
สถานประกอบการจริง 
�ผู�ประกอบการมีความพึงพอใจในการทํางานของ
บัณฑิต 

�นักศึกษาส�วนใหญ�ยังมีลักษณะการเรียนรู� เชิงรับ
มากกว�าการคิดวิเคราะห@ 

�บั ณ ฑิ ต ยั ง มี ค ว า ม รู� ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด� า น
ภาษาต�างประเทศโดยเฉลี่ย อยู�ในเกณฑ@ต่ํา 
�บัณฑิตมีงานทําเป5นสัดส�วนไม�สูงมากนัก 
�จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเข�าเรียนยังไม�มากเท�าท่ีควร 
 

54 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

องค!ประกอบ จุดแข็ง(Strength) จุดอ2อน(Weakness) 
ด�านการวิจัย �ได� รั บการยอมรั บผลงาน วิ จัยและสิ่ งประดิ ษฐ@ 

นวัตกรรม และงานสร�างสรรค@ท่ีสร�างองค@ความรู�ใหม�และ
ตอบสนองความต�องการของชุมชน และสังคม 
�มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ@ นวัตกรรม และงาน 
สร�างสรรค@ท่ีได�รับรางวัลท้ังในระดบัชาติและนานาชาต ิ

�งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาองค@
ความรู�และวิจัยสถาบันเพ่ือเป5นฐานข�อมูลในการ 
พัฒนายังไม�เพียงพอ 
�จํานวนงานวิจัย/งานสร�างสรรค@ท่ีได�รับการตีพิมพ@ 
เผยแพร� หรือนําไปใช�ประโยชน@ มีจํานวนน�อย 
�การเข�าถึงแหล�งทุนสนับสนุนด�านงานวิจัยจาก
ภายนอกยังสามารถทําได�น�อย 

ด�านบริการวิชาการ �มีงานบริการวิชาการท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง 
ความต�องการของชุมชน และสังคม 
�มีห�องปฏิบัติการและเครื่องมือเฉพาะทางท่ีทันสมัย 
และพร�อมในการให�บริการวิชาการแก�สังคม 

�มีวิทยากรท่ีมีศักยภาพสามารถจัดโครงการเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของหน�วยงานหรือชุมชนได�
หลากหลาย 
 

�ขาดการสํารวจความต�องการของชุมชนเพ่ือจัดทํา
แผนการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
�ขาดความต�อเน่ืองการประสานงานการติดตาม และ
การประเมินผลในการบริการวิชาการ 

ด�านศิลปวัฒนธรรม �คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการด�านศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมท้ังกลุ�มงานท่ีดูแลเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะ 

�การ บูรณาการด� านการ ทํา นุ บํ ารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ 
งานสร�างสรรค@ ยังมีจํานวนน�อย 

องค!ประกอบ จุดแข็ง(Strength) จุดอ2อน(Weakness) 
ด�านการบริหาร
จัดการ 

�สามารถบริหาร จัดการ เป5นไปตามแผนการ ใช�
งบประมาณเงินรายได�เพ่ือสนับสนุนกิจการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
�มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการ 
บริหารงาน 

�มีเครือข�ายความร�วมมือกับภาครัฐและเอกชน ท้ังใน 
และต�างประเทศท่ีมผีลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน 
�ทุกหน�วยงานในคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการ
ดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพอย�างต�อเน่ือง 

�ระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ
ยังไม�เช่ือมโยงต�อเน่ืองกัน ทําให�ไม�สามารถใช�ในการ
บริหารจัดการได�อย�างมีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร 
�การใช�ประโยชน@จากทรัพยากรในด�านต�างๆท่ี 
มหาวิทยาลยัมียังไม�เตม็ประสิทธิภาพ 

�งบประมาณเงินรายได�ส�วนใหญ� นําไปใช� ในงบ
บุคลากรทําให�เหลืองบประมาณท่ีนําไปใช�ในการพัฒนา
ด�านอ่ืน ๆ น�อยลง 
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ตาราง 2.2  การวิเคราะห!สถานการณ!จากปvจจัยภายนอก  
เป5นสถานการณ@ภายนอกท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือให�

ตอบสนองต�อพันธกิจและเปAาหมาย และตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเป5นท้ังโอกาสและอุปสรรค 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
�พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแห�งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) และนโยบายของรัฐบาลให�ความสําคัญ
เก่ียวกับการศึกษาซ่ึงเอ้ือต�อการพัฒนาระบบการศึกษามากข้ึน 
�บทบาทของกองทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษา ทําให�นักศึกษา 
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย@มีโอกาสศึกษาต�อเพ่ิมมากข้ึน 
�ภาคเอกชนให�ความร�วมมือโดยเข�ามามีส�วนร�วมกับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
มากข้ึน 
�การใช�เศรษฐกิจฐานความรู� (Knowledge-Based Economy) เพ่ือ
พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ของสถานประกอบการ ส�งผลให�ความ
สนใจในการเรียนด�านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีมากข้ึน 
�การรวมตัวเป5นประชาคมอาเซียนภายในป- พ.ศ.2558 
เป5นโอกาสให�มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาและสร�างเครือข�ายความร�วมมือ
ทางวิชาการระหว�างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

�นโยบายของรัฐบาลให�ความสําคัญด�านการเกษตร     และอาหาร 
 

�การเปrดเสรีการค�า บริการด�านการศึกษา และการ 
ลงทุน ของกลุ�มประเทศสมาชิกอาเซียน ทําให�การแข�งขันมี
แนวโน�มรุ�นแรงข้ึน 
�สภาพการณ@ด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และ 
การเมืองเปลี่ยนแปลงบ�อย ส�งผลกระทบต�อการบริหาร 
จัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

�เงินงบประมาณท่ีได�รับจากรัฐยังมีสัดส�วนไม�สมดุลต�อความ
ต�องการในการพัฒนาด�านต�าง ๆ  
�การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล�งทุนภายนอก 
มีการแข�งขันสูง 

�การจัดการศึกษาด�านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีต�อง 
ใช�เงินลงทุนสูงในด�านเครื่องมือ/อุปกรณ@ ห�องปฏิบัติการ 
�กฎระเบียบภาครัฐท่ีไม�คล�องตัวส�งผลให�การทํางาน 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีอุปสรรคต�อการพัฒนาการ 
ดําเนินงาน 
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ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 

ปณธิาน

พนัธกจิ 

ค่านิยมหลกัของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

วฒันธรรมองค์กร     

 

บทท่ี  3 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป7 พ.ศ.2555 – 2558  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป5นสถาบันท่ีมีความมุ�งม่ันในการผลิตบัณฑิตให�มีความรู�ทางวิชาการมีความ
ชํานาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป5นผู�ชี้นําทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณ@ท่ีดีของสังคม  
เพ่ือความคงอยู�และความเจริญรุ�งเรืองของประเทศชาติ 

  
 

 “มุ�งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด�านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพด�วยการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง”  
 

 
 
 “คณะเป5นองค@กรแห�งการเรียนรู�ชั้นนําของประเทศด�านเทคโนโลยีการเกษตร” 

 
 

1. จัดการศึกษาด�านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีคุณภาพสู�อาชีพ 

2. สร�างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ@ นวัตกรรม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีการเกษตร 

3. ให�บริการวิชาการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือพัฒนาอาชีพสู�ชุมชน 

4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ@ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล�อมให�มีคุณค�าอย�างยั่งยืน 

5. บริหารจัดการหน�วยงานให�มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล 

 
 
“ร�วมกันสร�างชื่อเสียง  ยึดม่ันคุณธรรมจริยธรรม  สร�างเอกลักษณ@เฉพาะตัว   พัฒนาเพ่ือเป5นคณะชั้นนํา

อย�างมีคุณภาพ  สังคมให�ความเชื่อถือ” 
 
 
 
 

รักองค@กร  ทํางานเป5นทีม  มีจิตสาธารณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

อตัลกัษณ์ 

เอกลกัษณ์ 

เป้าประสงค์ 

 

 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี” 
 
 
 

“เป5นคณะชั้นนําทางวิชาชีพด�านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีการเกษตร”  
 

 

 

1.  การพัฒนาการศึกษาด�านวิชาชีพวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี สร�างคนดี คนเก�ง ให�เป5นทุนมนุษย@ 

 (Human Capital) ในระดับสากล 

2.  การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ@ นวัตกรรม และงานสร�างสรรค@ บนพ้ืนฐานวิชาชีพ 

วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี 

3.  การเสริมสร�างความแข็งแกร�งให�กับชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความรู� 

4.  การอนุรักษ@ สร�างสรรค@ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปaญญาท�องถ่ิน และสิ่งแวดล�อม 

5.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

 

 

1.  บัณฑิตด�านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี และด�านสังคมศาสตร@ มีคุณภาพเป5นท่ียอมรับในระดับสากล 
2.  มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ@ นวัตกรรม และงานสร�างสรรค@ รวมท้ังถ�ายทอดองค@ความรู� ท่ีนําไปสู �        

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค 
3.  หน�วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได�รับการบริการวิชาการให�มีความรู�ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขัน 
4.  นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนักในการอนุรักษ@ สร�างสรรค@ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปaญญา

ท�องถ่ิน และสิ่งแวดล�อม 
5.  มีโครงสร�างและระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีความคล�องตัว 
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คุณลกัษณะบัณฑิตของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

กลยุทธ์  

 

1.  สร�างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข�ายองค@ความรู� 
2.  สร�างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 
3.  สร�างเครือข�ายความสัมพันธ@ระหว�างนักศึกษาปaจจุบัน ศิษย@เก�า และคณะฯ 
4.  เพ่ิมศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ@ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานวิชาชีพทางด�านวิทยาศาสตร@และ 

เทคโนโลยีการเกษตรให�เข�าสู�เวทีนานาชาติ 
5.  ให�บริการทางวิชาการท่ีบูรณาการความรู�และประสบการณ@ แบบมีส�วนร�วม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แข�งขันอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
6.  ส�งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมท้ังการนําองค@ความรู� 

ด�านวิชาชีพ มาประยุกต@ใช� 
7.  พัฒนาอาจารย@และบุคลากรของคณะฯ 
8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีโดยเน�นหลักการกระจายอํานาจ ความโปร�งใส การมีส�วนร�วม 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได�กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของคณะฯ 

ไว�  4  ด�าน  ดังนี้ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ( Hands – on ) 
1. มีทักษะทางด�านวิชาการ/วชิาชีพ 
2. มีทักษะในการประสานงาน 
3. ใฝqรู� ใฝqเรียน มีความรับผิดชอบสูง รู�จักการทํางานร�วมกันอย�างเป5นระบบ 
4. มีความสามารถด�านการนําองค@ความรู�ไปประยุกต@ใช�ได�ในระดับแนวหน�า 

มีทักษะท่ีใช�เทคโนโลยีเปGนฐาน (Technology Based Education & Training) 
5. รอบรู�เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) และนําทักษะประยุกต@ใช�ในงาน 
6. มีความสามารถด�านภาษาต�างประเทศ 
7. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช�กับการพัฒนาองค@ความรู�ด�านวิชาชีพ 
8. นํา Technology Based ไปพัฒนาและแก�ปaญหาในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
9. มีทักษะในการศึกษาวิจัยท่ีจะนําไปสู�การสร�างนวัตกรรม โดยต�อยอดฐานความรู�เดิมท่ีมีอยู� 
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เช่ียวชาญวิชาชีพ ( Professional Oriented) 
10. มีความเฉลียวฉลาดทางสติปaญญา “Intelligence Quotient” 
11. เป5นผู�นําในทางสร�างสรรค@ สามารถออกแบบและวางแผนได� 
12. มีความสามารถในการสื่อสารและทักษะในการนําเสนอผลงาน 
13. มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน@กว�างไกล 
14. รู�จักวิเคราะห@และแก�ปaญหาท่ีเกิดข้ึนได�อย�างเป5นระบบ 
15. มีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
16. มีการนําความคิดเชิงผู�ประกอบการไปประยุกต@ใช�กับวิชาชีพ 
17. มีศักยภาพท่ีจะศึกษาต�อในระดับสูงข้ึนท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

วุฒิภาวะ (Maturity) 
18. รู�จักใช�ชีวิตบนความพอเพียง / รู�จักเสียสละ/ มีคุณธรรม จริยธรรม 
19. อยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข 
20. มีความฉลาดทางอารมณ@ “Emotional Quotient” / ระดับความคิดด�านศีลธรรม “Moral 

Quotient” ในระดับสูง 
21. มีความอดทน อ�อนน�อม สัมมาคารวะ 
22. มีมนุษย@สัมพันธ@ดี / ทํางานเป5นทีม 
23. มีวินัยและความรับผิดชอบ 
24. มีความตรงต�อเวลา 
25. มีบุคลิกภาพท่ีดี 
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  แผนภาพ 3.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป, พ.ศ.2555 – 2558  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะเป0นองค์กรแห่งการเรียนรูช้ั4นนําของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตรวิสัยทัศน์

หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับ
การบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง เพื:อเพิ:มศักยภาพในการแข่งขัน

เป7าประสงค์

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชุมชนและสังคมบนพื?น

ฐานความรู้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

พันธกิจ
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร              
เพื:อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

C 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
Culture

C 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
Community

หัวใจของ
การพัฒนา
( 7 + 4 C )

มีงานวิจัย สิ:งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์รวมทั?งถ่ายทอดองค์ความรู้ที:นาํไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค

การพัฒนาศักยภาพงานวิจัย   สิ:งประดิษฐ์   
นวัตกรรมบนพื?นฐานของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

สร้างงานวิจัย สิ:งประดิษฐ์ นวัตกรรม บน
พื?นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มีโครงสร้างและระบบการ
บริหารจัดการที:มีประสิทธิภาพ
และมีความคล่องตัว

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามแบบธรรมาภิบาล

บริหารจัดการหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ
บริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล

ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ:งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั:งยืน

การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปJญญาท้องถิ:น

 นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สร้างสรรค์
ศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปJญญา
ท้องถิ:น และสิ:งแวดล้อม

C 6การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย Care

สร้างโอกาสทาง    
การศึกษาและพัฒนา
เครือข่ายองค์ความรู้

สร้างมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที:มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานสากล

การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป5นทุนมนุษย์ 

(Human   Capital)ในระดับสากล

จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรที:
มีคุณภาพสู่อาชีพ

C 1 การจัดการศึกษา
Competence

C 5  การพัฒนานักศึกษา
Capability Building

C 2 การวิจัย
Creativity

C 7 การบริหารจัดการ
Commitment

บริหารจัดการ                
แบบธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
หน่วยงาน

ให้บริการทาง            
วิชาการแก่ สังคมเพื:อ 

 การแข่งขันของ 
ประเทศ

พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

ในมหาวิทยาลยั

เพิ:มศักยภาพการวิจัย สิ:งประดิษฐ์
และนวัตกรรมบนพื?นฐานวิชาชีพ

ทาง ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เข้าสู่เวทีนานาชาติ

C 8
การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืTอสาร
Computeracy

C 9
การติดต่อสืTอสาร

โดยใช้ภาษาตา่งประเทศ
Communication

C 10
 การสร้างความร่วมมือ
ทั4งในและตา่งประเทศ

Collaboration

C 11
 การยกระดับการให้
บริการและปรับปรุง
โครงสร้างพื4นฐาน

Catalyst

สร้างเครือข่าย                      
ความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษาปJจจุบัน ศิษย์เก่า 
และมหาวิทยาลัย

-ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรม อนุรักษ์และ
เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
- อนุรักษ์ สืบสาน 
ศาสนา       
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ:งแวดล้อม
- ส่งเสริมแลกเปลี:ยน
การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมทั?งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์
วิธีการ

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

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

-พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
ในคณะ ในการวิจัย
- ส่งเสริมการนํา
งานวิจัยเปTนส่วนหนึ:ง
ของการเรียนการสอน
- พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิจัยให้
ส่งเสริมงานวิจัยแบบ
ประยุกต์

- ดําเนินการสรร
หาคัดเลือก
นักศึกษาที:เข้า
ศึกษาต่อเชิงรุก

- พัฒนาระบบและกลไกในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั?งภายใน
และต่างประเทศ
- ขยายงานด้านสหกิจทั?งในและต่างประเทศ  
รวมทั?งสร้างความรว่มมือภาครฐัและเอกชน
-จัดการศึกษาแบบ Cluster ตามหลักเกณฑ์
ของมทร.ธัญบุรี
-ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และพัฒนาการจัดการศึกษา
ในสาขาวิทยาการ (Multdisciplinary
Approach)
- บูรณาการระหว่างการทํางานและการ
เรียนรู้ (Work Intergrated Learning)

-ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
- มีระบบการ
บริหารงาน และ
งบประมาณที:โปร่งใส 
ตรวจสอบได้
- สนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที:บูรณาการ
กับงานประจํา

- พัฒนาระบบ
การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
นักศึกษาปJจจุบัน
และคณะ

ส่งเสริมและสนับสนุนการทาํนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
รวมทั?งการนาํองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ 
มาประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรม

บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีคุณภาพเปTนที:ยอมรับในระดับ
สากล
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แผนภาพ 3.1  (ต่อ) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป, พ.ศ.2555 – 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กลยุทธ์
วิธีการ

-ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
-  ส่งเสริมให้มี 
SDU(Sevice Delivery unit 
) ที:สร้างรายได้ให้กับคณะฯ
และมหาวิทยาลัย

-ดําเนินการสรร
หาคัดเลือก
นักศึกษาที:เข้า
ศึกษาต่อเชิงรุก

-พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย
- พัฒนาการสร้างสิ:งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์สําหรับนักศึกษา
- สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการ
สารสนเทศเพื:อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนที:ทันสมัย
- พัฒนานักศึกษาให้เปTนบัณฑิตที:พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน

-ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาโครงสร้าง
พื?นฐานภายในคณะ
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แผนภาพ 3.1  (ต่อ) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป, พ.ศ.2555 – 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต / โครงการ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการให้บริการวิชาการผลงานวิจัยเพื:อสร้าง
องค์ความรู้

ผลงานวิจัยเพื:อถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
หรือปฏิบัติการ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั?นพื?นฐาน

ดําเนินการวิจัยเพื:อสร้าง
องค์ความรู้

ดําเนินการวิจัยเพื:อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี4วัดระดับ
ผลลัพธ์

ตัวชี4วัดระดับ
ผลผลิต

-จํานวนนักเรียนที:ได้รับการ
สนับสนุนตามโครงการ 
(180 คน)
-ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที:ได้รับ
การสนับสนุน (ร้อยละ 100)

-ผู้สําเร็จการศึกษาที:ได้งานทําตรงสาขา 
(ร้อยละ 70)
-ความพึงพอใจของนายจ้างที:มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา (ร้อยละ 80)
-ผู้สําเร็จการศึกษาที:ได้งานทํา ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปg (ร้อยละ 70)

-จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (878 คน)
-จํานวนนักศึกษาที:เข้าใหม่(1,270 คน)
-จํานวนนักศึกษาที:คงอยู่ (4,085 คน)
-ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม 
มาตรฐานหลักสูตร (ร้อยละ 80)
-ผู้สําเร็จการศึกษาที:จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที:กําหนด 
(ร้อยละ 82)
-ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที:
ได้รับจัดสรร (43.9551 บาท)

-จํานวนนักเรียนที:ได้รับ
การสนับสนุนตาม
โครงการ (180 คน)
-ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที:
ได้รับการสนับสนุน 
(ร้อยละ 100)

- จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที:ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ (45 โครงการ)
-จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที:นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน (1 โครงการ)
- จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที:นําไปใช้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 1 ปg  (1 โครงการ)

-จํานวนโครงการวิจัย 
(7 โครงการ)
-จํานวนผลงานวิจัยเปTนไป
ตามมาตรฐานที:กําหนด 
(82 โครงการ)
-โครงการวิจัยที:แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที:กําหนด 
(ร้อยละ 90)
-ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที:ได้รับ
จัดสรร (0.5086 ล้านบาท)

-จํานวนโครงการวิจัย 
(ให้ระบุค่าเป7าหมายเมืTอป, 
พ.ศ.2558  จํานวน........
โครงการ)
-จํานวนผลงานวิจัยเปTนไป
ตามมาตรฐานที:กําหนด 
(ให้ระบุค่าเป7าหมาย เมืTอป, 
พ.ศ.2558 จํานวน........
โครงการ) 
- โครงการวิจัยที:แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที:กําหนด 
(ร้อยละ 65)
-ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที:ได้รับ
จัดสรร (ให้ระบุค่า
เป7าหมาย เมืTอป, พ.ศ.2558 
จํานวน........บาท)

-ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ( ร้อยละ 82)
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ (ร้อยละ 80)
-โครงการบริการวิชาการที:ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ปg (ร้อยละ 74)

-จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม (2 โครงการ)
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ 82)
-งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที:กําหนด (ร้อยละ 90)
-ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ
วิชาการตามงบประมาณที:ได้รับ
จัดสรร (0.5086 บาท)

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 86)
-จํานวนโครงการ/กิจกรรมที:มีการ
เผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปg (3 โครงการ)

-จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม (2 โครงการ)
-โครงการที:บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(ร้อยละ 82)
-โครงการ/กิจกรรมที:แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที:กําหนด (ร้อยละ 90)
-ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที:
ได้รับจัดสรร (0.4500 ล้านบาท)

พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(ระดับ 4)

-ภาวะผู้นําของกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ(ระดบั 4)
- ระบบสารสนเทศเพืTอการบริหารและการ
ตัดสินใจ(ระดบั 4)
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แผนภาพ 3.2  แผนแสดงความเชืTอมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป7าหมายการให้บริการกระทรวง
 เป7าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกจิกรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

นโยบายทีT 4  นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการบริหาร

ราชการแผ่นดิน

เป7าหมายการให้บริการ
กระทรวง

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ประชาชนได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที:มีมาตรฐาน คุณภาพ

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที:ได้รับ
การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์หรือ

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ผลผลิต / โครงการ ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

กิจกรรม
จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ

หรือปฏิบัติการ

ผลงานวิจัยเพื:อ
สร้างองค์ความรู้

ผลงานวจิัยเพื:อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดําเนินการวิจัยเพื:อ
สร้างองค์ความรู้

ดําเนินการวิจัยเพื:อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริม ทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน อนุรักษ์ สง่เสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

4.5.2 ส่งเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า
ทางสังคม และเพิ:มมูลค่า

ทางเศรษฐกจิ 

6.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ
สถาบันวิจัยทั?งในระดบัประเทศและในระดับ
ภูมิภาค พัฒนากลไกสิ:งอํานวยความสะดวก 
บุคลากร เพื:อสนับสนุนการลงทุนด้านวจิัย 

พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้

4.2.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สร้างโอกาสการเรียนรู้ใหค้นทุกกลุ่มวัยควบคูก่ับการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทกุประเภทและในระดับพื?นที:  

รวมทั?งส่งเสริมการรักการอ่าน  การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ:น

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เป7าประสงค์ / เป7าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน

หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน
และสังคมได้รับการบริการ

วิชาการให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง 

เพื:อเพิ:มศักยภาพในการแข่งขัน

มีงานวิจัย สิ:งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ รวมทั?งถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ที:นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศและภูมิภาค

นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ ์

สร้างสรรค์ศิลปะและวฒันธรรม 
ภูมิปJญญาท้องถิ:น และสิ:งแวดลอ้ม

กําลังคนระดบักลางและระดับสูง
มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้

ในระดับสากล

ผู้สําเร็จการศกึษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4.2.6 ส่งเสริมการผลติและพัฒนา
กําลังคนใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคลอ้งความตอ้งการของตลาด 

และเพื:อรองรับการเปkดเสรี
ประชาคมอาเซียน

บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมคีุณภาพ เปTนที:ยอมรับ

ในระดับสากล

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ “คณะเป0นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั4นนําของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร”

แผนภาพ 3.3  แผนทีTยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล

ผลงานวิจัยและวิชาการเปTนที:
ยอมรับและเปTนประโยชน์

สามารถต่อยอดสู่การแข่งขัน
เชิงพาณิชย์ได้

นําองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
ไปพัฒนาชุมชนเพื:อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปTนศูนย์กลางทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชน

การจัด
การเรียน
การสอน

การจัด
การด้าน
งานวิจัย

การจัด
การด้าน
บริการ
วิชาการ

การจัด
การด้าน

วัฒนธรรม

การพัฒนา
นวัตกรรม

การพัฒนากฎ
/ระเบียบ
ในการ

ปฏิบัติงาน

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื?นฐานและ
สิ:งแวดล้อม

สร้างความเข้มแข็งของทุนมนษุย์

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

การสร้างสวัสดิการ
การทํางาน

การศึกษาต่อ

การฝoกอบรม

การจัดการความรู้

การสร้างการมีส่วนร่วม
การบริหารความเสี:ยง

สิ:งอํานวย
ความสะดวก

ขวัญ/กําลังใจ

สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลที:มีคุณภาพ

การจัดระบบ
พื?นฐานข้อมูล

การวางระบบ
ฐานข้อมูล

การสร้าง
เครือข่าย

สร้างความเข้มแข็งขององค์กร

การพัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน
แบบธรรมา

ภิบาล

การพัฒนา
ระบบ

ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เปTนทุนมนุษย์ (Human Capital)

 ในระดับสากล
2.  การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ:งประดิษฐ ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื?นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.  การเสริมสรา้งความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื?นฐานความรู้
4.  การอนุรกัษ ์สรา้งสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท้องถิ:น และสิ:งแวดล้อม
5.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

ภาพลักษณ์
คณะ

ในการผลิต
บัณฑิต

นักปฏิบัติ

เปTนแหล่งรวม
องค์ความรู้ นักวิชาการ
ผู้เชี:ยวชาญและนักวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มีบริการ
วิชาการทาง

สังคมที:มี
ความเข้มแข็ง

ตอบสนอง
ความต้องการ

ทุกด้าน

การยอมรับในการ
ทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ:งแวดล้อม

บัณฑิตมี
คุณลักษณะที:
พึ:งประสงค์

ของคณะ

ผู้รับบริการ
มีความ

พึงพอใจจาก
การบริการ
ของคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที0 1 : การพัฒนาการศกึษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเกง่ใหเ้ป4น

                                              ทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
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กระบวน
การประกัน

คุณภาพ
การศึกษา

กระบวน
การจัด

การเรียน
การสอน

การส่งเสริม
การผลิต
เอกสาร/
ตําราและ

สื:อการสอน

การจัด
สิ:ง

อํานวย
ความ

สะดวก

การจัด
การ

พัฒนา
หลักสูตร

TQF

การจัด
การ

คัดเลือก
นักศึกษา

การพัฒนา
กิจกรรม
ส่งเสริม
นักศึกษา

สร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวติ เปTนที:พึ:ง
ของชุมชนเพื:อ

การพัฒนา
อย่างยั:งยืน

สร้าง
เครือข่าย
วิชาการ

ทั?งในและ
ต่างประเทศ

การสร้าง
วัฒนธรรม
การเรียนรู้

การสร้าง
บรรยากาศ
การเรียนรู้

แผนภาพ 3.4 แผนทีTยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การฝoกทักษะ
สหกิจศึกษาหรือ

ฝoกงานใน
สถานประกอบการ

บัณฑิต
มีความพึงพอใจ

ในการเรียนการสอน

มีความพึงพอใจใน
เครื:องมืออุปกรณ์

และสิ:งอํานวย
ความสะดวก

บัณฑิตมีคณุสมบัติ
เปTนบัณฑิตที:พึงประสงค์

ของคณะ

สหกิจศึกษา
WIL และการ
เรียนการสอน
ที:เน้นผู้เรียน
เปTนสําคัญ

ความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ประกอบการหรือ

ผู้ใช้บัณฑิตสูง

บัณฑิตที:ได้งานทํา 
ศึกษาต่อ หรือ

ประกอบอาชีพอิสระจํานวนมาก

พัฒนาอาจารยใ์ห้มี
ศักยภาพทั?งในด้าน

วิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื:อง
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ประเด็นยทุธศาสตร์ทีT 2 : การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิTงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

                                         บนพื4นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สร้าง
ระบบ

การบริหาร
งานวิจัย

ระบบ
การส่งเสริม

ศักยภาพ
นักวิจัย

ระบบ
การส่งเสริม
และสร้าง
นักวิจัย
รุ่นใหม่

การส่งเสริม
การสร้าง
เครือข่าย
งานวิจัย

และเผยแพร่

ระบบ
การเชิดชู
นักวิจัย
ที:ได้รับ
รางวัล

การพัฒนา
กฎระเบียบ
การวิจัยเพื:อ

ให้เกิด
ความคล่องตัว

งานวิจัย/
สิ:งประดิษฐ์

ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติ/

นานาชาติ

งานวิจัย/
สิ:งประดิษฐ์
ได้รับการ

จดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

งานวิจัย/
สิ:งประดิษฐ์

ได้
รับรางวัล

งานวิจัย/
สิ:งประดิษฐ์

ต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์

สร้าง
องค์ความรู้
จากงานวิจัย

สร้างเครือข่าย
และเผยแพร่

งานวจิัย

พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการวิจัย

นักวิจัยเก่า นักวจิัยหน้าใหม่

แผนภาพ 3.5 แผนทีTยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 2  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                           

มีงานวิจัย
การเรียนการสอน

เพื:อเพิ:ม
ประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน

มีชุดโครงการ
วิจัยบูรณาการ

ที:ตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาประเทศ

งานวิจัยที:ต่อยอด
นําไปถ่ายทอดให้กับ

ชุมชน สังคม

ชุมชนสังคม/
สถานประกอบการ

ได้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย

เผยแพร่งานวิจัยในเวทีต่าง ๆ
ทั?งในประเทศและต่างประเทศ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ทีT 3 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื4นฐานความรู้
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ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการ

มีการบริการ
วิชาชีพ

ครบทุกสาขา

มีโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาชีพ
ที:สอดคล้องกับ

การดํารงชีวติและ
การสร้างอาชีพ

มีรายได้จาก
ศูนย์บริการวิชาการ

แผนภาพ 3.6 แผนทีTยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มีบริการวิชาการ
ทางด้าน

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี

ให้บริการ
SMEs 

กับชุมชนและ
อุตสาหกรรม

มีศูนย์ทดสอบ
มาตรฐาน

อุตสาหกรรม
และฝgมือแรงงาน

แห่งชาติ

มีศูนย์บ่มเพาะ
และสร้าง
อาชีพเปTน
ผู้ประกอบ

การ

มีวิสาหกิจ
ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ เพื:อสร้าง
มูลค่าเพิ:ม

จากองค์ความรู้

มีชุดโครงการ
วิจัยบูรณาการที:
ตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาประเทศ

จัดตั?งหน่วยงาน
ประสานงาน

บริการวิชาการ

การศึกษา
ความต้องการ

ของชุมชน

การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ
ของชุมชน

การพัฒนากฎระเบียบ
การบริการวิชาการเพื:อ
ให้เกิดความคล่องตัว

ในการดําเนินงาน

สร้างระบบ
การบริการ

วิชาการ

เพิ:มศักยภาพของบุคลากร
เพื:อให้เหมาะสมกับการเปTน

ผู้เชี:ยวชาญด้านวิชาชีพ

บูรณาการ
งานบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอน

สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ
เพื:อการพัฒนาชุมชนและสังคม

อย่างยั:งยืน

มีโครงการ
บริการ

วิชาการเชิง
บูรณาการ
ครบวงจร
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ประเด็นยทุธศาสตร์ทีT 4 : การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปcญญาทอ้งถิTน และ

                                         สิTงแวดล้อม
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ชุมชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม
สอดคล้องกับวัฒนธรรม

การดํารงชีวติชุมชน

สร้างสิ:งแวดล้อมที:ดี
ให้ชุมชนและสังคม

โดยรอบคณะ

มีกิจกรรม
ทํานุบํารุง

ศาสนา

มีกิจกรรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรมชุมชน

มีกิจกรรม
ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

มีโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์

สิ:งแวดล้อม

แผนภาพ 3.7 แผนทีTยทุธศาสตร์ (Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 4  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                        

เพิ:มความรู้เรื:องวัฒนธรรม
บูรณาการงานด้านวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน

การจดัการทางวัฒนธรรม
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที0 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
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บุคลากร
ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ

การบริหารจัดการ
มีความโปร่งใส

สามารถ
ตรวจสอบได้

การใช้ทรพัยากร
ร่วมกันเพื:อให้

เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการ
ดําเนินงาน

ความยติุธรรม
ในการ

บริหารจัดการ

แผนภาพ 3.8 แผนทีTยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ความพงึพอใจ
ของบุคลากร

ต่อการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล

ฐานข้อมูล
ในการบริหาร

จัดการที:มี
ประสิทธิภาพ

ความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ

ทั?งภายในภายนอก

ความคล่องตัว
ในการบริหาร

จัดการ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เพื:อการบริหาร

จัดทําระบบ
Competency Based
ของสายวิชาการและ

สายสนับสนุน

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

องค์กร/บุคลากร

พัฒนากฎระเบียบ
เพื:อให้เกิด

ความคล่องตัว
ในการบริหาร

วิจัยสถาบัน
เพื:อเปTนฐานข้อมูล

ในการบริหารจัดการ

ส่งเสริม
สวัสดิการบุคลากร

สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างเครือข่าย

พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพทั?งในด้านวิชาชีพ

และทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื:อง
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บทท่ี  4 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู2การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป-  พ.ศ.2555 – 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี            
เป5นแผนปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยฯ  แปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ@ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เพ่ือแสดงภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตลอด
ระยะเวลา 4 ป-  สนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให�บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปAาหมาย มีสาระสําคัญท่ี
แสดงให�เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร@ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ เข�าไปเก่ียวข�องสู�ภารกิจท่ีต�องดําเนินการ  
โดยได�กําหนดเปAาหมายการให�บริการ  และตัวชี้วัดผลสําเร็จของภารกิจ  ค�าเปAาหมาย  ผลผลิต/ โครงการ  
ท่ีจะจัดทําเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ป-  โดยใช�แผนปฏิบัติราชการประจําป-เป5นตัว
ขับเคลื่อนสู�ความสําเร็จ  

การแปลงแผนกลยุทธ@การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2555-2558 สู�การปฏิบัติในท่ีนี้ 
หมายถึง การนําแผนกลยุทธ@การพัฒนาคณะฯ ไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป- โดยการสื่อสาร                          
ถ�ายทอดนโยบาย เปAาประสงค@ ตัวชี้วัด  ระดับผลลัพธ@และค�าเปAาหมายกลยุทธ@หน�วยงาน กลยุทธ@วิธีการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมและค�าเปAาหมาย ไปสู�ระดับหน�วยงานปฏิบัติต�าง ๆ ท้ังใน
ระดับฝqาย แผนก  สาขาวิชา  สาขา ไปจนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติได�จริง และมีความสอดคล�อง
เชื่อมโยงระหว�างกัน 

ข้ันตอนการแปลงแผนกลยุทธ!การพัฒนาสู2การปฏิบัติ 
     การแปลงแผนกลยุทธ@การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2555-2558 สู�การปฏิบัติมี
ข้ันตอนต�าง ๆ ดังนี้ 
   ถ�ายทอดแผนกลยุทธ@การพัฒนาคณะฯ  สู�ระดับฝqาย แผนก  สาขาวิชา สาขา โดยการชี้แจงทํา
ความเข�าใจ และความชัดเจนในแต�ละประเด็น จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทํากลยุทธ@การพัฒนา        
พ.ศ.2555-2558และแผนปฏิบัติราชการประจําป- เพ่ือกําหนดค�าเปAาหมายแผนงานโครงการตลอดจน
ทรัพยากรท่ีต�องการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําป-การกํากับผลการปฏิบัติงานต�อไป 

 สนับสนุนให�หน�วยงานระดับฝqาย แผนก  สาขาวิชา สาขา   ทําความเข�าใจ และความชัดเจนในแต�
ละประเด็นท่ีตัวเองรับผิดชอบสู�ระดับบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต�าง ๆ เช�น การประชุมสัมมนา เป5นต�น 

 พิจารณาสนับสนุน เพ่ือให�โครงการท่ีกําหนดไว�สามารถดําเนินไปได� คณะฯ ต�องให�การสนับสนุน
ในด�านการปรับระบบงานหรือระเบียบการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานท่ีวัสดุอุปกรณ@ 

การสร�างพลังและความร�วมมือเพ่ือนําไปสู�ผลท่ีต้ังเปAาหมายไว�ตามแผนงานและโครงการ เรื่องท่ี
ยากท่ีสุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให�บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการท่ีจะนํามาใช�
ประกอบด�วย พัฒนาศักยภาพและภาวะผู�นําของผู�บริหารระดับต�าง ๆ การมีส�วนร�วม การทํางานเป5นทีม        
ความผูกพันและการยอมรับการจูงใจ 
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      คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะจัดระบบการสื่อสารองค@กรอย�างท่ัวถึงและต�อเนื่องแก�บุคลากรในทุก
ระดับ การวางระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส�วนร�วม 
เพ่ือถ�ายทอดวิสัยทัศน@ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร@ เปAาประสงค@ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ@กลยุทธ@หน�วยงาน       
กลยุทธ@วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมและค�าเปAาหมายท่ีสําคัญให�แก� ฝqาย แผนก 
สาขาวิชา สาขา  ท่ีเก่ียวข�อง 

�   คณะฯ จะจัดให�มีการจัดการความรู�ในองค@กร โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ@ท่ีดี                       

(Best Practice) การสร�างระบบแรงจูงใจต�าง ๆ เพ่ือเสริมสร�างขีดความสามารถ ขวัญและกําลังใจของ

บุคลากร ให�มีความเข�มแข็งและมีระบบการวิเคราะห@ติดตามสถานการณ@ เพ่ือให�สามารถสนองตอบต�อการ

เปลี่ยนแปลงได�ดี 

  �  การบริหารผลการดําเนินงาน คณะฯ จะจัดระบบบริหารผลการดําเนินงาน ให�มีกลไกเพ่ือเฝAา
ระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพ่ือประกอบการตัดสินใจว�าจะต�องมี
การแก�ไขอย�างไร โดยให�มีการรายงานตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบเป5นรายเดือนหรือรายไตรมาส
ข้ึนอยู�กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช�การกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนกิจกรรม การกําหนดตารางเวลา
เริ่มต�นและสิ้นสุดการจัดทํากิจกรรมเป5นกลไกกํากับ 

  �  การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสําเร็จของคณะฯ จะจัดให�มีกลไกเพ่ือ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ@ และก�อให�เกิดการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู�ในองค@กร 
โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีได�จริงกับเปAาหมายท่ีกําหนดไว� ภายใต�การบูรณาการระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. ฯลฯ 
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บทท่ี  5 
การกํากับติดตามประเมินผล 

เพ่ือให�การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ@การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2555 – 2558 
เป5นไปอย�างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได�กําหนดนโยบายในการบริหารแผน
และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

�   คณะฯ จัดทําแผนกลยุทธ@การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2555 –2558 ท่ีได�รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ ให�สอดคล�องกับแผนกลยุทธ@การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

�  คณะฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป- ตลอดจนแผนการใช�เงินแต�ละป-ท้ังท่ีเป5นงบประมาณ
รายจ�ายประจําป-และงบประมาณเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย  

�   คณะฯ กํากับดูแลให�ฝqาย แผนก  สาขาวิชา  สาขา  ดําเนินงานไปตามแผนท่ีวางไว� รวมถึงการ
ปรับแผนการดําเนินงานเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวการณ@ท่ีเปลี่ยนไป 

�   คณะฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป- 
 

การปรับแผนกลยุทธ!การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2555 – 2558 

�    คณะฯ นําผลการวิเคราะห@และประเมินแผนกลยุทธ@การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร    
พ.ศ. 2555 – 2558 ตลอดจนปaญหา และอุปสรรคต�างๆ มาปรับปรุงโดยการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร@ 
เปAาประสงค@ สภาพแวดล�อมให�เหมาะสมทุก 1 ป- 

�   เสนอแผนกลยุทธ@การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2555 – 2558 ท่ีได�ปรับปรุงต�อ
กรรมการบริหารคณะฯ ให�ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 83 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 


