แผนพัฒนาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นการพัฒนา
1. คุณภาพนักศึกษา
และบัณฑิต

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ผลสำเร็จของการจัด
การศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งสู่ความเป็นสากล
3. นักศึกษาและศิษย์เก่ามี
ศักยภาพและทักษะในการ
ดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นอกห้องเรียน
3. พัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ
4. ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคณะฯ

1. จำนวนนักศึกษาใหม่ (คน)
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)
3. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
4. ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
5. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี

2. การพัฒนาคุณภาพ 1. มีระบบการพัฒนา
อาจารย์
คณาจารย์และนวัตกรรมการ
เรียนการสอน

1. จัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอกับเกณฑ์
1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาอาจารย์
มาตรฐานหลักสูตร
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร /
2. สนับสนุนการปรับปรุงปัจจัยเกื้อหนุนการ
คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อื่นๆ
ให้บริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ใน
การผลิตผลงานทางวิชาการ
5. สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์มีโอกาสพัฒนา
ตนเองในต่างประเทศ
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. การบริหารหลักสูตร 1. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
3. ประชาชนได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรอย่างบูรณาการ
2. สนับสนุนหลักสูตรวิชาชีพให้ผ่านการประเมิน
ของสภาวิชาชีพ
3. สนับสนุนให้บริหารหลักสูตรโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
4. สนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่
แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
(Sandbox)

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินหลักสูตร
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ
๓. จำนวนหลักสูตรที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษาปัจจุบัน

4. การพัฒนางานวิจัย 1. นักวิจัยมืออาชีพและเป็นที่
และนวัตกรรม
ยอมรับ
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์
3. มีระบบการบริหารงานวิจัย
และปัจจัยสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพในระดับชาติ
และนานาชาติ

1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการตีพิมพ์และ
เผยแพร่งานวิจัยหรือนวัตกรรม
2. บูรณาการการนำผลงานวิจัยมาตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
3. พัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมให้
นักวิจัยนำผลงานไปใช้ประโยชน์
4. พัฒนากระบวนงานและส่งเสริมให้มีการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
6. สนับสนุนทุนวิจัยหรือทุนพัฒนานวัตกรรมและ
การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
7. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยมือ
อาชีพและได้รับการยอมรับ

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์
4. จำนวนรางวัลวิจัยที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. ร้อยละของอาจารย์ได้รับทุนวิจัย
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5. การพัฒนากิจกรรม 1. นักศึกษาและศิษย์เก่ามี
นักศึกษา
ศักยภาพและทักษะในการ
ดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. พัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา Soft
Skill ให้แก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
3. ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
พัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัย

1. ระบบและกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
3. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์
เก่าที่ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัย

6. การพัฒนางาน
บริการวิชาการ

1. เป็นหน่วยงาน ที่สนองงาน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนทุกระดับ

1. สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสังคม
2. บูรณาการโครงการพระราชดำริกับพันธกิจหลัก
ของคณะฯ
3. พัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เกษตร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้

1. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการ
วิชาการสู่พันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

7. การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมเกษตร และ
ระบบนิเวศเกษตร
2. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร
2. พัฒนากระบวนการบูรณาการร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น
3. สนับสนุนโครงการอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะที่
เน้นการเกษตรตามวิถีไทย

1. ร้อยละของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. จำนวนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
การเกษตร
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1. บุคลากรมีทักษะระดับมือ
อาชีพ
2. มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและการหารายได้

1. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุก
กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการทุก
หน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
4. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ
6. การบริหารจัดการพื้นที่ อาคาร และครุภัณฑ์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการเพิ่มมูลค่า
ในอุตสาหกรรมเกษตร

1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
2. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของคณะ
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
4. ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
5. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
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