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บทที่ 1
บทนํา
ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พุทธศักราช 2501ได้รับการจัดตั้งในนาม “วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระจังหวัดชลบุรี” สังกัด
กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันที่ 4 มีนาคม 2501เริ่มรับข้าราชการครูที่กรมอาชีวศึกษา
คัดเลือกมาศึกษาต่อหลักสูตรฝึกหัดครูประถมกสิกรรม (ป.ป.ก.) จํานวน 30 คนในปีการศึกษา 2501
พุทธศักราช 2505 วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระจังหวัดชลบุรีเปิดรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพเกษตรกรรม (มศ.4-5-6) และหลักสูตรประกาศนียบัตรครู
มัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.)
พุทธศักราช 2510-2514 วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระได้เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา (ก.พ.อ.) โดยกําหนดให้เป็นศูนย์การพัฒนาอาชีวเกษตรทําหน้าที่ผลิตและอบรมครูสาขา
อาชีวเกษตร
พุทธศักราช 2516 วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) แผนกเกษตรกรรมแล้วให้นักศึกษาต่อหลักสูตรครูมัธยม
เกษตรกรรม (ปม.ก.)อีก 1 ปี เทียบเท่าระดับปริญญาตรี เพื่อขยายการผลิตกําลังคนระดับเทคนิค
การเกษตรและเป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรมครูเกษตรกรรมอันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานใน
ขณะนั้น
พุทธศักราช 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปท.ส.) เกษตรศาสตร์ซึ่งมีการเปิดสอนเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
ต่อมาผู้ที่จบหลักสูตรนี้ได้มีการเปลี่ยนวุฒิเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)เทคโนโลยีการเกษตร
พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เกษตรศาสตร์ 4 สาขาวิชาเอกคือพืชศาสตร์-พืชไร่นาพืชศาสตร์-พืชสวนสัตวศาสตร์และเกษตรศึกษา
ขณะเดียวกันก็จัดการศึกษาหลักสูตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) ในนามของวิทยาเขต
เกษตรบางพระจนถึงปีการศึกษา 2522
วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ สังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้รับการสถาปนาในนาม “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ํากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช 2530 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรกลวิธานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และศักยภาพ มีความพร้อมในหลาย ๆด้าน จนกระทั่งปี พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2532
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พุทธศักราช 2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามใหม่เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และในปีเดียวกันนี้คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการบริหารธุรกิจเกษตร
พุทธศักราช 2534 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิชาเอกประมงและวิชาเอกวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์เพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตร
พุทธศักราช 2535 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร
พุทธศักราช 2540 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สํ า หรั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
พุทธศักราช 2542 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
พุทธศักราช 2548วันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งมีผล
ให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 หรือนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามมาตรา 2 ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ทําให้เกิดการหลอม
รวมวิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย และคณะ
เกษตรศาสตร์ บ างพระ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยในวิทยาเขตบางพระมี 4 คณะ 1 สถาบัน
ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา และ 1 สถานี คือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)
ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3
จํานวน 1 หลักสูตร ได้ แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธานและได้พัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 1 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
การผลิตพืช

สาขาวิชา
สัตวศาสตร์

สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์

สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
ประมง

สถานีวจิ ัยและ
ฝึกอบรม
เกษตรอินทรีย์
(บ่อทอง)

สํานักงานคณบดี
(งานบริหารทัว่ ไป)

ธุรการ/งานบุคลากร

งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุ

งานบริหารการศึกษา

งานนโยบายและแผน

5

คณะกรรมการประจําคณะ
อ้างถึงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 38
คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทําแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3) พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
4) จัดการวัดผลประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
5) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
งานรักษาสิ่งแวดล้อม
6) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการต่างๆ ของคณะ
7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะ
8) ดําเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารคณะ
มีอํานาจหน้าที่
1) วางนโยบายและแผนงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) กําหนดแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบใน
งบประมาณของส่วนงาน
3) กําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การรักษา
มาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดระบบภาระ
งานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณบดีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

สํานักงานคณบดี
สํานักงานคณบดีรับผิดชอบงานต่างๆ ภายใต้การกํากับดูแลของคณบดีและรองคณบดีแต่ละ
ฝ่าย ได้แก่ งานบริหารและธุรการงานพัสดุงานบริการการศึ กษา งานการเงินและบัญชี และงาน
นโยบายและแผน
สาขาวิชา
สาขาวิชาในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
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บทบาทของหน่วยงาน
ในปีการศึกษา 2556 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร โดยจําแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรีจาํ นวน 5 หลักสูตร ได้แก่
1) สาขาวิชาพืชศาสตร์
2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3) สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
4) สาขาวิชาประมง
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หลักสูตรระดับปริญญาโทจํานวน 2หลักสูตร ได้แก่
1) สาขาวิชาพืชศาสตร์
2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี 2 ระบบคือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีในสาขาวิชาพืชศาสตร์
(วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกพืชไร่ และวิชาเอกพืชคุณภาพ)สาขาวิชาสัตวศาสตร์สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
และสาขาวิชาประมง
2. หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีในสาขาวิชาพืชศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน
วิชาเอกพืชไร่ และวิชาเอกพืชคุณภาพ) สาขาวิชาสัตวศาสตร์สาขาวิชาเกษตรกลวิธานสาขาวิชา
ประมงและสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ความสําคัญของแผนปฏิบัติงานราชการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2559





แผนพั ฒ นาฯ 12 ใช้ แ นวคิ ด ที่ ต่ อ เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9-11 โดยยั ง คงยึ ด หลั ก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ประการ คือ
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ปัจจัยแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันปัจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก ทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for Management Development : IMD) และการประชุมเวที
เศรษฐกิจโลก (WOrld Economic Forum : WEF) มีข้อสรุปตรงกันว่า ประเทศไทยยังมี
ความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักด้านการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนบุคลากรทางการ
วิจัยและพัฒนา จํานวนสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ยังเป็นข้อจํากัดต่อ
การนําองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบวิจัยของไทย ยังขาดการบูรณาการในการทํางาน
ระหว่างกัน รวมทั้งขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมโยงการวิจัยระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และการจัดการความเสียง ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่
เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ยังไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถนําผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เท่าที่ควร
แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ได้แก่
o สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย ระบบการให้สิ่งจูงใจ จัดตั้งกองทุนร่วมภาครัฐและเอกชน
o ส่ งเสริ มโครงการลงทุ นวิ จั ยและพั ฒนาขนาดใหญ่ ในสาขาที่ เป็ นเป้ าหมายการพั ฒนา
ประเทศ
o ปรับระบบบริหารจัดการ มีการประสานและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
บูรณาการ
o เร่งพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัย และ
พัฒนา สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทย นํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
o ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และ
ชุมชน
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พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก วิ จั ย ให้ เ พี ย งพอทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ บูรณาการระหว่างการเรียนรู้และการทํางานจริงในสถานประกอบการ
o สนับสนุนนักเรียนทุน ผู้มีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื่อการเรียน
การสอน สร้างความตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้ คิด และทําอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เปิด
โอกาสให้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
ตามแผนนี้ ให้ความสําคัญต่อประชาคมอาเซียนมาก วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่าง
เสรี ตามกรอบความร่ วมมื อของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน มี 7 สาขา คื อ วิ ศวกรรม พยาบาล
สถาปัตยกรรม ช่างสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี และกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการรับรอง สาขา
บริการท่องเที่ยว
จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้นจึงมีการปฏิรูประบบงบประมาณและบริหารรายจ่าย
โดย
1. ปฏิรูประบบงบประมาณไปสู่ระบบที่มุ่งเน้นผลงานให้มีแผนการจัดสรรงบประมาณระยะ
ปานกลาง และมีการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
2. ให้มีการจัดทําบัญชีรายรับ –รายจ่ายรวมของภาครัฐที่ครอบคลุมงบประมาณส่วนกลาง
รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิ่น
3. มีกลไกประสานแผนงาน แผนเงิน แผนคนเพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบโดยยึดหลักของ
พื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม และให้จัดสรรงบประมาณลงสู่ประชาชนหรือองค์กรนอก
ภาครัฐได้โดยตรง
4. ปรับปรุงการบริหารรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้มีเพียงพอสําหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนา
และการผ่อนชําระหนี้ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงระบบเงินประจํางวด และประสิทธิภาพการ
เบิกจ่าย
5. จัดระบบกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสในการบริหารการคลังและลดภาระงบประมาณ
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้มุ่ งเน้ นการสร้างความมั่นคงทางการคลั งในระยะยาว เพื่อพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็ น ประตู เ ศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค มี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยอาศัย ศั ก ยภาพของพื้ น ที่
เศรษฐกิจที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับตลาดโลกอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลที่จะต้องปฏิบัติภารกิจตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลที่วางไว้ โดยทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้
คู่คุณธรรม มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมฐานความรู้ และ
เพิ่ม ขี ดความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ การจั ด การศึก ษานั้ นจํา เป็น อย่า งยิ่ ง ที่จ ะต้อ งมี
งบประมาณรองรับการดําเนินการ การจัดทํางบประมาณระยะสั้นก็คือการจัดทํางบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีซึ่งหน่วยงานไม่สามารถจะพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในอนาคตได้ และในการลงทุนทางการศึกษา
นั้นเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องและใช้งบประมาณผูกพัน จําเป็นต้องวางแผนปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อ
จะได้นําแผนดังกล่าวมาคํานวณงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน นําข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
มาวิเคราะห์เพื่อจะได้เตรียมหารายได้เข้ารัฐ และจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
o
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนกลยุทธ์
1. จัดทําแผนระยะปานกลางตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นกรอบใน
การปฏิบัติราชการจัดสรรงบประมาณและติดตามผลการดําเนินการในรอบปี
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการองค์กร ภายใต้ระบบบริหารหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม
4.
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย การสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ในการชี้นําการ
พัฒนาประเทศ
5. เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
6. ให้บริการทางวิชาการเพื่อการแข่งขันและสร้างรายได้
7. เพิ่มศักยภาพในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
2.1 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
โดยได้ทําการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสถานการณ์จากปัจจัย
ภายนอก(โอกาสและอุปสรรค) ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
1. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทั้งนักศึกษา
ปัจจุบันศิษย์เก่าผู้ใช้บัณฑิตบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการบริการ
วิชาการและวิจัย
2. แจ้งเวียนผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
(SWOT Analysis)ให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทุกท่านร่วมแสดงความ
คิดเห็น
3.
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การจั ด ทํา แผนกลุ ท ธ์ค ณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติพ.ศ.
2562-2566ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อร่วมกันพิจารณาและ
จัดลําดับความสํ าคัญและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทําแผนกลยุ ทธ์คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) (7 ข้อ)
S1บุคลากรมีทกั ษะและเชี่ยวชาญวิชาชีพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
S2บุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในการให้บริการ
วิชาการ
S3 มีแหล่งสร้างเงินรายได้ งานฟาร์ม และห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย
S4มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเกษตรศาสตร์ยาวนานต่อเนื่อง
S5ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
S6ศักยภาพเชิงพื้นที่ มีความพร้อมในการพัฒนา
S7ทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจและ
จุดอ่อน (Weaknesses) (12 ข้อ)
W1จํานวนผลงานวิจัยต่อคณาจารย์ประจํามีสัดส่วนค่อนข้างต่ําและนํามาใช้ประโยชน์มี
จํานวนน้อย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวาระสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงมีจาํ นวนน้อย
มาก และขาดการจดสิทธิบัตร
W2นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
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W3สัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สกอ.กําหนด
W4ขาดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และขาดการ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารใหม่
W5ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สูง
W6 ขาดความสามัคคีในองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรยังไม่เข้มแข็ง
W7 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ขาดงบประมาณใน
การสนับสนุน
W8ขาดการจัดการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
W9นโยบายและกระบวนการ ในการแสวงหารายได้ ไม่ชัดเจน
W10การสื่อสารภายในองค์กรมีน้อย
W11ขาดการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร
W12โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่สมบูรณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
โอกาส(Opportunities) (8 ข้อ)
O1การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลือ่ นย้ายการลงทุน มีความต้องการแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นและมีโอกาสได้รับนักศึกษาจากกลุ่มอาเซียน
O2การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
O3มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก
O4สภาวะการตื่นตัว ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ประชาชน
ให้ความสนใจสุขภาพมากขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างรายได้
O5สถานประกอบการให้ความร่วมมือและยอมรับช่วยเหลือสนับสนุนในการฝึกสหกิจศึกษา
O6ประชากรในพื้นที่เขตเมืองสนใจศึกษาอบรมด้านการเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเสริมและอาชีพ
อิสระมากขึ้น
O7 การเกษตรเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มมั่นคงในอนาคต
O8 อาชีพเกษตรเป็นทางเลือกของแผนการขยายโอกาสสําหรับสังคมผู้สงู อายุ
ภัยคุกคาม (Threats) (6 ข้อ)
T1การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันสูง โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งขยาย
วิทยาเขตและจํานวนการรับนักศึกษามากขึ้น
T2ค่านิยมของผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
T3ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้าน
เครื่องมือ/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
T4ค่านิยมต่อการศึกษาเกษตรลดลง และยังไม่เข้าใจความสําคัญของการเรียนการสอนด้าน
การเกษตรยุคใหม่
T5อัตราการเกิดของประชากรลดลง ทําให้จํานวนผู้เข้าศึกษาลดน้อยลง
T6มีกฎระเบียบบางอย่างจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทํางาน
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2.3 ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ตารางวิเคราะห์ SWOT Matrix analysis ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปัจจัยภายใน
น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก x
คะแนน
จุดแข็ง (7 ข้อ)
S1 บุคลากรมีทักษะและเชี่ยวชาญวิชาชีพและได้รับการพัฒนา
0.05
4
0.20
อย่างต่อเนื่อง
S2 บุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถเป็นทีย่ อมรับจากหน่วยงาน
0.05
3
0.15
ภายนอกในการให้บริการวิชาการ
S3 มีแหล่งสร้างเงินรายได้ งานฟาร์มและห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะ 0.05
3
0.15
หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
S4มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเกษตรศาสตร์ยาวนานต่อเนื่อง
0.05
4
0.20
S5ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐบาลและ 0.10
5
0.50
เอกชน
S6ศักยภาพเชิงพื้นที่ มีความพร้อมในการพัฒนา
0.05
3
0.15
S7ทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรม 0.05
3
0.15
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร
รวม
1.50
จุดอ่อน (12 ข้อ)
0.05
5
0.25
W1จํานวนผลงานวิจัยต่อคณาจารย์ประจํามีสัดส่วนค่อนข้างต่ํา
และนํามาใช้ประโยชน์มีจํานวนน้อย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวาระ
สารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงมีจํานวนน้อยมาก และ
ขาดการจดสิทธิบัตร
W2นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
0.05
4
0.20
W3สัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําไม่
0.05
3
0.15
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.กําหนด
W4ขาดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สาย
0.05
5
0.25
สนับสนุน และขาดการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารใหม่
W5ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สูง
0.05
3
0.15
W6 ขาดความสามัคคีในองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรยังไม่เข้มแข็ง
0.05
4
0.20
W7 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้ 0.05
4
0.20
งาน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
W8ขาดการจัดการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
0.05
3
0.15
W9นโยบายและกระบวนการในการแสวงหารายได้ ไม่ชัดเจน
0.05
5
0.25
W10การสื่อสารภายในองค์กรมีน้อย
0.05
4
0.20
W11ขาดการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร
0.05
5
0.25
W12โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่สมบูรณ์
0.05
3
0.15
รวม
1.00
2.40
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส (8ข้อ)
O1การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลือ่ นย้ายการลงทุน มี
ความต้องการแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นและ
มีโอกาสได้รับนักศึกษาจากกลุ่มอาเซียน
O2การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เกษตร
O3มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก
O4มีสภาวะการตื่นตัว ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทําให้ประชาชนให้ความสนใจสุขภาพมากขึ้น
เป็นโอกาสในการสร้างรายได้
O5สถานประกอบการให้ความร่วมมือและยอมรับให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา
O6ประชากรในพื้นที่เขตเมืองสนใจศึกษาอบรมด้านการเกษตร
เพื่อเป็นอาชีพเสริมและอาชีพอิสระมากขึ้น
O7 การเกษตรเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มมั่นคงในอนาคต
O8 อาชีพเกษตรเป็นทางเลือกของแผนการขยายโอกาสสําหรับ
สังคมผู้สูงอายุ
รวม
ภัยคุกคาม (6 ข้อ)
T1การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันสูง โดยมหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงหลายแห่งขยายวิทยาเขตและจํานวนการรับนักศึกษา
มากขึ้น
T2ค่านิยมของผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
T3ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อง
ใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
T4ค่านิยมต่อการศึกษาเกษตรลดลง และยังไม่เข้าใจความสําคัญ
ของการเรียนการสอนด้านการเกษตรยุคใหม่
T5อัตราการเกิดของประชากรลดลง ทําให้จํานวนผู้เข้าศึกษาลด
น้อยลง
T6มีกฎระเบียบบางอย่างจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อการทํางาน
รวม

น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก x
คะแนน
0.10
4
0.40
0.05

3

0.15

0.10
0.10

3
4

0.30
0.40

0.05

3

0.15

0.05

3

0.15

0.05
0.05

3
2

0.15
0.10
1.80

0.10

5

0.50

0.10

4

0.40

0.05

3

0.15

0.10

4

0.40

0.05

3

0.15

0.05

3

0.15

1.00

1.75
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2.4การกําหนดกลยุทธ์
จากการวิเคราะห์สภาพสถานการณ์โดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพื่อกําหนดเป็นกลยุทธ์ได้แก่
กลยุทธ์เชิงรุกกลยุทธ์เชิงป้องกันกลยุทธ์เชิงแก้ไขและกลยุทธ์ปรับปรุง
1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO)

สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
และ
สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

O1การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายการ
ลงทุน มีความต้องการแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้นและมีโอกาสได้รับนักศึกษาจากกลุ่ม
อาเซียน
O2การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และ
สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
O3มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก
O4สภาวะการตื่นตัว ด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนให้ความ
สนใจสุขภาพมากขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างรายได้
O5สถานประกอบการให้ความร่วมมือและยอมรับ
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ช่วยเหลือสนับสนุนในการฝึกสหกิจศึกษา
O6ประชากรในพื้นที่เขตเมืองสนใจศึกษาอบรมด้าน
การเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเสริมและอาชีพอิสระมากขึ้น
O7 การเกษตรเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มมั่นคงในอนาคต
O8 อาชีพเกษตรเป็นทางเลือกของแผนการขยายโอกาส
สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
S1บุคลากรมีทักษะและเชี่ยวชาญวิชาชีพและได้รับการ กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
S2 บุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับจาก หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ (S2 S7 S13
หน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการ
O2 O3)
S3 มีแหล่งสร้างเงินรายได้ งานฟาร์ม และ
2. สนับสนุนให้บุคลากรขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ภายนอก(S7 S12 O8)
S4มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเกษตรศาสตร์ยาวนาน
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
ต่อเนื่อง
ต้องการของผู้ประกอบการ (S1 S2 O8)
S5ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งใน
4. ผลักดันผลงานวิจัยสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (S1
ภาครัฐบาลและเอกชน
S2 O4 O9O10)
S6ศักยภาพเชิงพื้นที่ มีความพร้อมในการพัฒนา
5. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
S7ทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจและ ความเข้มแข็งให้กับชุมชน (S12 O10)
6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง
(S9 O1)

2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)

สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
และ
สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
ภัยคุกคาม (Threats)

S1บุคลากรมีทักษะและเชี่ยวชาญวิชาชีพและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
S2 บุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการ
S3 มีแหล่งสร้างเงินรายได้ งานฟาร์ม และ

T1การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันสูง โดย
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งขยายวิทยาเขตและ
จํานวนการรับนักศึกษามากขึ้น
T2ค่านิยมของผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
T3ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ
T4ค่านิยมต่อการศึกษาเกษตรลดลง และยังไม่เข้าใจ
ความสําคัญของการเรียนการสอนด้านการเกษตรยุค
ใหม่
T5อัตราการเกิดของประชากรลดลง ทําให้จํานวนผู้เข้า
ศึกษาลดน้อยลง
T6มีกฎระเบียบบางอย่างจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการทํางาน
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (S2 T1 T3)
2. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียน (S8 S9 T1)
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ห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
S4มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเกษตรศาสตร์ยาวนาน
ต่อเนื่อง
S5ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งใน
ภาครัฐบาลและเอกชน
S6ศักยภาพเชิงพื้นที่ มีความพร้อมในการพัฒนา
S7ทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร

3. กลยุทธ์แก้ปัญหา (WO)

สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
จุดอ่อน (Weaknesses)
และ
สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

W1จํานวนผลงานวิจัยต่อคณาจารย์ประจํามีสัดส่วน
ค่อนข้างต่ําและนํามาใช้ประโยชน์มีจํานวนน้อย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวาระสารระดับนานาชาติที่มี
Impact factor สูงมีจํานวนน้อยมาก และขาดการจด
สิทธิบัตร
W2 นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ
W3สัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.กําหนด
W4ขาดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน และขาดการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้บริหารใหม่
W5ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สูง
W6 ขาดความสามัคคีในองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

O1การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายการ
ลงทุน มีความต้องการแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้นและมีโอกาสได้รับนักศึกษาจากกลุ่ม
อาเซียน
O2การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และ
สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
O3มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก
O4สภาวะการตื่นตัว ด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนให้ความ
สนใจสุขภาพมากขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างรายได้
O5สถานประกอบการให้ความร่วมมือและยอมรับ
ช่วยเหลือสนับสนุนในการฝึกสหกิจศึกษา
O6ประชากรในพื้นที่เขตเมืองสนใจศึกษาอบรมด้าน
การเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเสริมและอาชีพอิสระมากขึ้น
O7 การเกษตรเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มมั่นคงในอนาคต
O8 อาชีพเกษตรเป็นทางเลือกของแผนการขยายโอกาส
สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์แก้ปัญหา (WO)
1. สนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับศิษย์เก่า (W3 O1 O8)
2. ผลักดันให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
(W11 O9)
3. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวิจัยการบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (W11 W16
O7)
4. สร้างบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัย (W10 O10
O13)
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ยังไม่เข้มแข็ง
W7 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ใน
สภาพไม่พร้อมใช้งาน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
W8ขาดการจัดการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
W9นโยบายและกระบวนการ ในการแสวงหารายได้ ไม่
ชัดเจน
W10การสื่อสารภายในองค์กรมีน้อย
W11ขาดการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร
W12โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่สมบูรณ์

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT)

สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
จุดอ่อน (Weaknesses)
และ
สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
ภัยคุกคาม (Threats)

W1จํานวนผลงานวิจัยต่อคณาจารย์ประจํามีสัดส่วน
ค่อนข้างต่ําและนํามาใช้ประโยชน์มีจํานวนน้อย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวาระสารระดับนานาชาติที่มี
Impact factor สูงมีจํานวนน้อยมาก และขาดการจด
สิทธิบัตร
W2 นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ
W3สัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.กําหนด
W4ขาดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน และขาดการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้บริหารใหม่
W5ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สูง
W6 ขาดความสามัคคีในองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
ยังไม่เข้มแข็ง
W7 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ใน
สภาพไม่พร้อมใช้งาน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน

T1การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันสูง โดย
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งขยายวิทยาเขตและ
จํานวนการรับนักศึกษามากขึ้น
T2ค่านิยมของผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
T3ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ
T4ค่านิยมต่อการศึกษาเกษตรลดลง และยังไม่เข้าใจ
ความสําคัญของการเรียนการสอนด้านการเกษตรยุค
ใหม่
T5อัตราการเกิดของประชากรลดลง ทําให้จํานวนผู้เข้า
ศึกษาลดน้อยลง
T6มีกฎระเบียบบางอย่างจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการทํางาน
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
1. สร้างระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะนําหลักสูตร
ผลงานและเส้นทางอาชีพของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ (W1 T1 T2 T3)
2. ผลักดันให้บุคลากรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่มี impact
factor สูง(W7 T1 T2)
3. ผลักดันให้บุคลากรขอตําแหน่งทางวิชาการ (W6 T1
T2)
4. สร้างระบบการจัดหารายได้ของคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ (W11 W12O4)
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W8ขาดการจัดการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
W9นโยบายและกระบวนการ ในการแสวงหารายได้ ไม่
ชัดเจน
W10การสื่อสารภายในองค์กรมีน้อย
W11ขาดการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร
W12โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่สมบูรณ์
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บทที่ 3
แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566
3.1คําขวัญ
"คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาคน พัฒนาการเกษตร พัฒนาชาติ"

3.2 ปณิธาน
"สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการเกษตร"

3.3 วิสัยทัศน์
“พัฒนาการศึกษา ด้านเกษตรกรรม สู่ประชาคมอาเซียน”

3.4 พันธกิจ
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ
2. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่าและนําผลไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
3. นําองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแก่สังคม
4. เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก
5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี

3.5 อัตลักษณ์
“บัณฑิตนักปฏิบัติ”

3.6 เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยนําความรู้สู่สังคม”

3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม
เพื่อ ให้ บ รรลุ วิสั ยทั ศ น์แ ละเป้ าหมายหลั กของคณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ
ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้วาง
กรอบยุทธศาสตร์การบริหารการดําเนินงานโดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ข้อดังนี้
1. การผลิตบัณฑิตเกษตรและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตเกษตรนักปฏิบัติระดับประเทศ
2. พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาการบริการวิชาการให้ชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม
5. สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตเกษตรและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตเกษตรนักปฏิบัติ
ระดับประเทศ

เป้าประสงค์
ผลิตบัณฑิตด้าน
เกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้

กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ
2.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพ
และพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
4. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
ภาครัฐภาคเอกชนชุมชนสังคมทั้งภายใน/
ต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมี
จิตสาธารณะ
6. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านและฟาร์ม
อัจฉริยะ (smartfarm) ทางวิชาชีพที่มีความ
เหมาะสมและพร้อมใช้งาน
7. พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นสหวิทยาการ
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
มีผลงานวิจัยงาน
พัฒนางานวิจัยและองค์
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ความรู้ที่มีคุณภาพ
ที่ตอบสนองความต้องการ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาของสังคม
ของสังคมและเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
นานาชาติ
หรือการบริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
ชุมชนมีความเข้มแข็งจาก 1. พัฒนาระบบการบริการวิชาการ/วิชาชีพบน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พื้นฐานความต้องการของชุมชนและสังคม
พัฒนาการบริการวิชาการให้ เทคโนโลยีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดและอยู่ได้อย่าง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ชุมชนและสังคมเพื่อการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ/
ยั่งยืน
พัฒนาที่ยั่งยืน
วิชาชีพเชิงพาณิชย์ในสาขาวิชาที่มีความพร้อม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพกับพันธกิจด้านต่างๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท4ี่
ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์
พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
สิ่งแวดล้อม

มีการบูรณาการทํานุบํารุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับพันธกิจ
หลักและกิจกรรม
นักศึกษา
พัฒนาการบริหารและการ
จัดการองค์กรที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ท5ี่
สร้างการบริหารและการ
จัดการองค์กรที่ดี

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนา/ขยายการให้บริการในด้านต่างๆ
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยบูรณา
การร่วมกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆทั้ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
4. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางด้านวิชาการ/
วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การผลิตบัณฑิตเกษตรและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตเกษตรนักปฏิบัติ
ระดับประเทศ
เป้าประสงค์ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ที่
มีประสิทธิภาพ
2.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพ
และพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
4. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
ภาครัฐภาคเอกชนชุมชนสังคมทั้งภายใน/
ต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมี
จิตสาธารณะ

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1.โครงการแนะแนวการศึกษาและแนะนํา
หลักสูตร
2.โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์
2.โครงการผลิตสื่อการสอนระบบ e - learning
3.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิจัย
5.โครงการจัดทําหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ
1.โครงการสัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์
2.โครงการบ่มเพาะบัณฑิตนักปฏิบัติ
1.โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานในประเทศ
และฝึกงานต่างประเทศ
2.โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาใน
ประเทศและฝึกงานต่างประเทศ
3.โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมา
บรรยายพิเศษ
1.โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะ
เกษตรฯ
2.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน
3.โครงการอบรมคุณธรรมนําสู่ความสําเร็จ (จิต
สาธารณะ)
4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
5.โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาประมง
6.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตร์
7.โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
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กลยุทธ์
6. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านและฟาร์ม
อัจฉริยะ (smartfarm) ทางวิชาชีพที่มีความ
เหมาะสมและพร้อมใช้งาน
7. พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นสหวิทยาการ

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
8.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
1.จัดหาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
1.จัดหาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึน้ ร้อยละ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละหลักสูตร
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ (บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ)
4. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
5. จํานวนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้เน้นพลเมืองดีของสังคมและมี
จิตสาธรณะ
6. จํานวนห้องปฏิบัติการที่พัฒนาให้มีความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน
7. จํานวนหลักสูตรสหวิทยาการ
8. จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาสหวิทยาการ

ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

5
5
5
5
5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3.51 3.65 3.80 3.90 4.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

จํานวน
จํานวน

2
5

4
6

5
6

5
7

5
7

จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
0
1

4
0
1

5
1
3

6
1
4

7
1
5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์มผี ลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของสังคมและเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาของสังคม

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่น
กลางของคณะเกษตรฯ
2.โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
1. โครงการวิจัยกับสถาบันในประเทศและ
นานาชาติ
2. การจัดการความรู้เรื่องงานวิจัย
3.โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
1.แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณา
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับพันธกิจด้านต่างๆ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
หรือการบริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและ 1.แผนการพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นวัตกรรมเพือ่
นานาชาติ
การเผยแพร่ส่รู ะดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
(หมายเหตุคิดจากจํานวนผู้ที่ไม่เคยทําวิจัยและผู้ไม่มผี ลงานวิจัย 5 ปี
และผ่านการพัฒนาจนสามารถทํางานวิจัยได้จากจํานวนอาจารย์ที่
ไม่ใช่นักวิจัยทัง้ หมดและสามารถพัฒนาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ได้)
2. ร้อยละของงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน/สังคมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาของ
สังคม
3. จํานวนกิจกรรมที่มีบูรณาการของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ
4.จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

2566

ร้อยละ

20

20

20

20

20

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ร้อยละ

20

30

40

50

55

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

จํานวน

3

4

5

5

5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

จํานวน

30

35

40

40

45

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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27
ประเด็นยุทธศาสตร์ท3ี่ พัฒนาการบริการวิชาการให้ชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ชุมชนมีความเข้มแข็งจากเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดและอยู่ได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริการวิชาการ/วิชาชีพบน
พื้นฐานความต้องการของชุมชนและสังคม
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ/
วิชาชีพเชิงพาณิชย์ในสาขาวิชาที่มีความพร้อม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพกับพันธกิจด้านต่าง ๆ

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพแก่สังคม
1. โครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพที่สร้าง
รายได้ให้คณะ
1.โครงการบูรณาการวิชาการ / วิชาชีพกับการ
เรียนการสอน
2.โครงการบูรณาการวิชาการ / วิชาชีพกับ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนชุมชนที่มีการสํารวจความต้องการและบริหารการจัดการ
งานวิชาการอย่างเป็นระบบ
2. จํานวนกิจกรรมที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงพาณิชย์
3. ร้อยละของกิจกรรมการทีม่ ีการบูรณาการการบริการวิชาการ/
วิชาชีพกับพันธกิจด้านต่างๆอย่างน้อย 1 ด้าน

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

2566

จํานวน

1

2

2

3

3

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

จํานวน
ร้อยละ

0
75

0
80

0
85

1
90

1
95

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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29
ประเด็นยุทธศาสตร์ท4ี่ ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์มกี ารบูรณาการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพันธกิจ
หลักและกิจกรรมนักศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1.โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
2.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

1. แผนงานเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

30

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่มวี งจร PDCA ครบถ้วน
2.ร้อยละของกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีการเผยแพร่ผลงาน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

2566

ร้อยละ

75

80

85

90

95

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ร้อยละ

50

50

60

70

80

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

30

31
ประเด็นยุทธศาสตร์ท5ี่ สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
เป้าประสงค์พัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
กลยุทธ์
1. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
รองรับการพัฒนา/ขยายการให้บริการในด้าน
ต่าง ๆ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับการจัดการศึกษา
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
1.โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดย
คณะเกษตรฯ
บูรณาการร่วมกับระบบประกันคุณภาพ
2.โครการบริหารจัดการความเสี่ยง
การศึกษา
3.โครงการบริหารการจัดการความรู้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการ 1.โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง
กับหน่วยงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการ
4. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางด้าน
วิชาการ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ สอนและการก้าวสู่ตําแหน่งวิชาการของอาจารย์
และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ 2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 5
หลักสูตร
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.โครงการส่งเสริมการผลิตตํารา
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
1.โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะเกษตรฯ
2.โครงการพัฒนาและการจัดการความรู้
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานบุคลากรสาย
สนับสนุน
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ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
2. ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก
3. จํานวนเครือข่ายด้านการจัดการการศึกษา
4. จํานวนเครือข่ายด้านงานวิจัย
5. จํานวนเครือข่ายด้านงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด(อาจารย์ 100 %, บุคลากร 50 %)
7. ร้อยละของบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม

จํานวน
ระดับ

3.51 3.75 4.00 4.10 4.20 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
ร้อยละ

2
2
2
80

4
2
2
80

5
3
3
80

5
3
3
80

5
4
4
80

ร้อยละ

80

80

90

95

100 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
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ภาคผนวก
แผนดําเนินงานและงบประมาณโครงการต่างๆ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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