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โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 



 

 

ค าน า 

ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560    
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 นั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจของคณะฯ บรรลุผล คณะฯ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการน าประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการที่
ผ่านความเห็นชอบมาพัฒนาและบริหารจัดการ น างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก าหนดรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติ  กรอบระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และแผนยุทธศาสตร์    
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบการก ากับ
ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและ
กลไกส าคัญในการบริหารงาน/โครงการ อีกท้ังยังเป็นคู่มือในการสื่อสารและถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สาขาวิชา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อนคณะฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อไป 

 
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดท าขึ้นภายใต้แนวทางของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งจัดสรรงบประมาณแบบแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance –Based Budgeting System) เพ่ือให้คณะฯ 
มีความคล่องตัวในการจัดท าและบริหารงบประมาณ เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ร่าง) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 -       
2574) (ร่าง) แผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) และแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดท าแผนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่และเป็นกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการทางการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ตราสัญลักษณ์ 
 
ปรัชญา   สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  บัณฑิตช านาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย 

วิสัยทัศน์  พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
  3. สร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่องค์กรและสังคม 
  4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
  2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรคส์ู่การใช้ประโยชน์ 
  3. สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 
  4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
  6. มุ่งม่ันสู่องค์กรใสสะอาด 
  7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
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เป้าประสงค์   1. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับขององค์กรและสังคม 
   2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมูลค่าเพ่ิม 
   3. การบริการวิชาการตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม 
   4. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญามีความยั่งยืน 
   5. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
   6. การบริหารงานได้รับการยอมรับ 
   7. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง 
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แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map) พ.ศ. 2560-2564 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ 
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ร 2.2 สรา้งความร่วมมือด้านการวิจยักับองค์กร
ภายนอก เพื่อผลิตงานวิจัยและการเผยแพร่

ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด าร ิ
 

6.3 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และสร้างสรรค ์
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1.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีน
การสอนเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรยีน 

 

1.2 สรา้งคุณค่าบณัฑติให้มีคณุภาพ 
เพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงาน 

2.1 งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
ถ่ายทอดสู่สังคม 

 

3.1 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์
และสามารถน าไปปฏิบัติกับองค์กรและสังคม 

 

6.1 การบรหิารจดัการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

 

6.2 ปรับปรุงสภาพ 
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 

 

3.2 พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างรายได ้

3.3 แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

 

5.1 พัฒนาการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาคณุวุฒิ
และต าแหน่ง 

 

7.1 เผยแพร่อัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของคณะ 

 

7.2 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงรุก 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ 

1. ผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพ 
 

4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. สร้างสรรค์การบริการวิชาการ 
สู่องค์กรและสังคม 

 

2. พัฒนางานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได ้

 

2. พัฒนางานวิจัยงาน
สร้างสรรคส์ู่การใช้

ประโยชน ์
 

4. สืบสานและท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

 

3. สร้างสรรค์การ
บริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาองค์กรและสังคม 
 

7. เสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร 

 

5. พัฒนาบุคลากร 
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

 

6. มุ่งมั่นสู่องค์กร 
ใสสะอาด 

วิสัยทัศน ์
 

พันธกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

1.1 พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของผู้เรยีน 
1.2 สรา้งคุณค่าบณัฑติ
ให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงาน 

2.1 งานวิจัยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และ
ถ่ายทอดสู่สังคม 

2.2 สรา้งความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับองค์กร
ภายนอก เพื่อผลิต
งานวิจัยและการเผยแพร่
ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมือ
อาชีพ 

3.1 พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์และสามารถ
น าไปปฏิบตัิกับองค์กร
และสังคม 

3.2 พัฒนาโครงการ
บริการวิชาการทีส่ามารถ 
สร้างรายได ้

3.3 แสวงหาความร่วม 
มือกับหน่วยงานภายนอก 

4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 

5.1 พัฒนาการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ 
5.2 ส่งเสริมการพัฒนา
คุณวุฒิและต าแหน่ง 

6.1 การบรหิารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 ปรับปรุงสภาพ     
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 

6.3 ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่
และสร้างสรรค ์

7.1 เผยแพร่อัตลักษณ ์
ที่โดดเด่นของคณะ 

7.2 เข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายเชิงรุก 

กลยุทธ ์
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บริบทของคณะ 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท ากรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5  ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งด าเนินการทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามุ่งสู่การความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

. แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์จังหวดั
นครสวรรค์              

(พ.ศ. 2557-2560) 

ปรัชญา อัตลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

ความ
ต้องการ

ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

SWOT 
คณะฯ 

ภาพอนาคต
ของสังคม 

พันธกิจคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค์         
(พ.ศ. 2555-2559) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 
(พ.ศ. 2557-2560) 

กรอบแผนระดับอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 

(พ.ศ. 2551-2565) 
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 
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ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาที่เป็นกรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560-2564) 
กรอบแผนระดับอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2                    

(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11                          

(พ.ศ. 2555-2559) 

แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2                          

(พ.ศ. 2557-2560) 

ยุทธศาสตร์จังหวดันครสวรรค์                
(พ.ศ. 2557-2560) 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์                         

(พ.ศ. 2557-2559) 

แผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560-2564) 

“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัว
ส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  
 
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ในโลกา     
ภิวัตน์  
 
สนับสนุนการพัฒนาทีย่ั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของ   
ธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับ
มาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ” 

“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
พัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ
การ พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคม
การเรียนรู้ตลอด บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู ่คุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาต”ิ 

“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร 
การท่องเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม
ล้ าค่า” 
 
 

“ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและ
สินค้าเกษตรชั้นน าของอาเซียน เมือง
แห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาต ิสังคมมีความ
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

“มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น” 

“พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงาน
สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ” 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เปลี่ยนระบบการน า
องค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์
รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดบัคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างและ
กระบวนการผลิตข้าว ออ้ย และมัน
ส าปะหลัง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการแปรรูป
ข้าว อ้อย และมันส าปะหลังไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการ
ขนส่งและการกระจายสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายช่องทาง
การตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและบริหาร
จัดการการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพิ่ม
การเกษตร การค้าและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม น าความรู้
และเกิดความผาสกุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้าง    
ธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความรู้และ
นวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบ
สานโครงการพระราชด าร ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ฟื้นฟูและสืบสาน
คุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรม
ไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่
ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการให้มีมาตรฐาน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวจิัย งาน
สร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์การ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและ
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สืบสานและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรสู่
ความเป็นมืออาชพี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มุ่งมั่นสู่องค์กรใส
สะอาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  จากการระดมความคิดของคณาจารย์ สาขาวิชา การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น ามาซึ่งการทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ของคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์   บัณฑิตเป็นที่ยอมรับขององค์กรและสังคม 
กลยุทธ์   1.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 
  มาตรการ 

  1) ทุกหลักสูตรสร้างทักษะปฏิบัติตามวิชาชีพโดยมีจุดเน้นของแต่ละชั้นปี 
  2) นักศึกษาทุกหลักสูตร ready to work 
  3) มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา 

กลยุทธ์   1.2 สร้างคุณค่าบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ตลาดแรงงาน 
มาตรการ 

   1) นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
   2) พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะ 
    3) สร้างนักศึกษาให้มีจุดเน้น เช่น ความสามารถในการน าเสนอ มีจิตอาสา 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการรับรองสมรรถนะทางความรู้ความสามารถตามสาขาวิชา 60 65 70 75 80 ประธานหลักสูตร 
2. ร้อยละท่ีผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา 40 45 50 55 60 หัวหน้าสาขา 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรคส์ู่การใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์   งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์   2.1 งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่สังคม 
    มาตรการ 

1) จัดโครงการวิจัยที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่
พ้ืนที่เป้าหมายของคณะฯ 

2.2 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายนอก เพ่ือผลิตงานวิจัยและการเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ 
     มาตรการ 
     1) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มืออาชีพ เช่น การเขียนโครงการงานวิจัย  การเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ 

2) จัดท า MOU ด้านการผลิตงานวิจัยกับองค์กรภายนอก 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ต่อ
จ านวนอาจารย์ 

30 30 30 30 30 หัวหน้าศูนย์วิจัย 

2. จ านวนงานวิจัยหรือจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์จากหน่วยงาน
ภายนอก 

60,000
/คน 

60,000
/คน 

60,000
/คน 

60,000
/คน 

60,000
/คน 

หัวหน้าศูนย์วิจัย 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 
เป้าประสงค์  การบริการวิชาการตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม 
กลยุทธ์   3.1 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติกับองค์กรและสังคม 
    มาตรการ 

1) จัดโครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่
พ้ืนที่เป้าหมายของคณะฯ โดยการมีส่วนร่วมภายในคณะฯ 

   3.2  พัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างรายได้ 
มาตรการ 
1) จัดโครงการบริการวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างน้อย 1 เรื่องต่อสาขาวิชาที่

สามารถสร้างรายได้ 
    3.3  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
     มาตรการ 
     1) จัดโครงการส่งเสริมบริการวิชาการด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   แห่งชาติ (สวทช)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีระดับความรู้เพิ่มขึ้น 80 80 80 80 80 หัวหน้าศูนย์วิจัย 
2. ร้อยละของโครงการที่สามารถสร้างรายได้ 10 15 20 25 30 หัวหน้าศูนย์วิจัย 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมการบริการวิชาการ 3 5 5 10 10 หัวหน้าศูนย์วิจัย 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญามีความยั่งยืน 
กลยุทธ์   4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     มาตรการ 
     1) ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการบูรณาการวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในเรื่อง การแต่งกาย การไหว้ การตรงต่อเวลา 
     2) ส่งเสริมหรือสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ประชาชนและชุมชนในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 
     3) เผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของโครงการที่นักศึกษาเข้าร่วม 80 80 80 80 80 รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์  บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์   5.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ 
    มาตรการ 

    1) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดเรียนการสอน 
4) ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียน ตามหลัก PDCA 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่ง 
มาตรการ 

     1) จัดอบรม จัดที่ปรึกษา ส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร 
2) จัดท าแผนพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 70 75 80 90 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 50 60 70 80 90 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ 70 75 80 90 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างผลงานทางวิชาการ 70 75 80 90 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 มุ่งม่ันสู่องค์กรใสสะอาด 
เป้าประสงค์  การบริหารงานได้รับการยอมรับ 
กลยุทธ์   6.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
     1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ 

2) เสริมสร้างการจัดการความรู้ในองค์กร 
3) สร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการท างานร่วมกัน 

   6.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
มาตรการ 
1) ปรับปรุงความสะอาดห้องน้ าและบริเวณสภาพแวดล้อมรอบอาคาร 
2) เสริมสร้างการปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในการใช้สถานที่ 
3) รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในอาคารเรียน 

   6.3 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ 
มาตรการ 
1) ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารองค์กร 70 80 85 90 90 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. ร้อยละของการร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของคณะ 70 75 80 85 90 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. ร้อยละของปริมาณการใช้ทรัพยากรของคณะที่ประหยัดได ้ 2 3 4 5 5 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
เป้าประสงค์  องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง 
กลยุทธ์   7.1 เผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคณะ 

มาตรการ 
1) สร้างช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 

   7.2 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก 
    มาตรการ 

1) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ 
2) ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่ 5 5 7 7 10 คณะฯ 
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง 3 3 4 4 5 คณะฯ 
3. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 4 5 5 5 5 คณะฯ 
4. ร้อยละความส าเร็จของการรับรู้ 50 60 70 80 90 คณะฯ 
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นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดท าขึ้นภายใต้แนวทางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งจัดสรรงบประมาณแบบแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance –Based Budgeting System) เพ่ือให้คณะฯ 
มีความคล่องตัวในการจัดท าและบริหารงบประมาณ เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ร่าง) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 -       
2574) (ร่าง) แผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) และแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1. จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
  2. ให้ความส าคัญกับกระบวนการในการวางแผนและบริหารโครงการแต่ละหน่วยงานตามแนวทางของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
   ขั้นตอนที่ 2 ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น 
   ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดของโครงการ 
   ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 
   ขั้นตอนที่ 5 ติดตามความก้าวหน้าชองการด าเนินโครงการ 
   ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการใช้งานและติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข 
  3. ต้องสอดคล้องตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกและ    
ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
  4. จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่ โครงการ สาขาวิชา ตามกรอบวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบและจัดสรรค่าวัสดุ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณให้แก่สาขาวิชาตามรายหัวนักศึกษา จัดสรรครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับการอนุมัติงบประมา ณจากส านัก
งบประมาณให้แก่คณะ โครงการและสาขาวิชา 
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  5. ให้น าเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หมวดรายจ่าย  งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 
งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น มาเป็นฐานพิจารณาและจัดสรรเงินรายได้สมทบเพิ่มเติม 
  6. น าเงินรายได้มาจัดสรรเป็นรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น (ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค) และรายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร (ภาระหนี้ 
ทุนการศึกษา ภาระผูกพัน งบประมาณที่เป็นงบลงทุน ค่าเช่า) รายจ่ายตามพันธกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์และ 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
  จัดสรรรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็นและรายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรรให้เต็มจ านวนไว้ในร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หากมีความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจัดสรรรายจ่ายตามภาระผูกพันได้เต็มจ านวนในร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยน าเงินคงเหลือสะสมไปเป็นรายจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือสมทบค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ผูกพันกับงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 7. 5 
  7. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานเร่งด่วน ต้องเป็นไปตามจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  8. ให้จัดสรรงบประมาณตามล าดับความส าคัญของงาน/โครงการ โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของมหาวิทยาลัย 
  9. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจส าหรับคณะ เป็นกรอบวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
   9.1 รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
   9.2 รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการของคณะ 
   9.3 จัดสรรงบประมาณของคณะตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็นแบ่งความรับผิดชอบมาจากส่วนกลางตามท่ีตกลง 
   9.4 จัดสรรงบประมาณของคณะตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้     
                                       7.4.1 ภารกิจตามพ้ืนฐานตามหน้าที่ต้องด าเนินการเป็นปกติ ประจ าตามกฎหมาย 

7.4.2 ภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา พิจารณาจากผลการประเมินภายในและ
หน่วยงานภายนอก  

  10. คณะฯ จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ได้รับให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ ก.พ.ร. และองค์ประกอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. รวมทั้งจุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินภายนอกของ สมศ. ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลัย โดยเน้นการประหยัด ความคุ้ มค่า 
ความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
  11. ให้คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอนแบบ Active Learning การเรียนการสอนรูปแบบ      
e-Learning และ Smart Education 
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  12. การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของคณะ ส านัก สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มี การ
อบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยและการศึกษาดูงานและเสนองานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   
  13. คณะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของทุกโครงการส่งมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ 
โดยระบุก าหนดการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกไว้ในแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน ตามข้อ 22 วรรคแรกแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและ
จัดการเงินรายได้ พ.ศ. 2557 
  14. ให้มีการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งก าหนดไว้
ในข้อ 28 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ พ .ศ. 2557 และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  15. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้

มหาวิทยาลัย 
หมวดรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 
1,560,333 1,079,367  2,425,200 214,500   2,639,700 

2 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 

1,067,984 279,070  953,454   393,600 1,347,054 

3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.  241,804  241,804    241,804 
4 จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
 2,072,420 2,010,828 61,592    2,072,420 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน ์
1 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  661,500  306,500  355,000  661,500 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 
1 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนอง

ความต้องการท้องถิ่น 
 430,600  430,600    430,600 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 160,000   160,000    160,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 374,200 905,000  1,279,200    1,279,200 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด 
1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
678,083 594,839  863,082 421,840   1,272,922 

2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000 120,000  120,000   120,000 240,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
1 การเผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและผลงานเชิงประจักษ์

ของคณะสู่สาธารณชน 
 470,000  470,000    470,000 

รวมท้ังสิ้น 3,960,600 6,854,600 2,010,828 7,311,432 636,340 355,000 513,600 10,815,200 
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วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวม จ าแนกตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ งบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 1,560,333 1,079,367 2,639,700 
2 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 1,067,984 279,070 1,347,054 
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.  241,804 241,804 
4 จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2,072,420 2,072,420 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
1 เพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  661,500 661,500 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม 
1 การบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น  430,600 430,600 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 160,000  160,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 374,200 905,000 1,279,200 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งม่ันสู่องค์กรใสสะอาด 
1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 678,083 594,839 1,272,922 
2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000 120,000 240,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
1 การเผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและผลงานเชิงประจักษ์ของคณะสู่สาธารณชน  470,000 470,000 

รวมทั้งสิ้น 3,960,600 6,854,600 10,815,200 
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สรุปงบประมาณตามพันธกิจ จ าแนกตามจ านวนเงิน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ 
งบประมาณ พันธกิจ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบรายได ้ รวม 
พันธกิจที่ 1 พันธกิจที่ 2 พันธกิจที่ 3 พันธกิจที่ 4 

งบประมาณ งบรายได ้ งบประมาณ งบรายได ้ งบประมาณ งบรายได ้ งบประมาณ งบรายได ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
1,560,333 1,079,367 2,639,700 1,560,333 1,079,367       

2 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

1,067,984 279,070 1,347,054 1,067,984 279,070       

3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.  241,804 241,804  241,804       
4 จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2,072,420 2,072,420  2,072,420       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
1 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
 661,500 661,500    661,500     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 
1 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้

ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น 
 430,600 430,600      430,600   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 160,000  160,000       160,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 374,200 905,000 1,279,200 374,200 905,000       
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด 
1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
678,083 594,839 1,272,922 678,083 594,839       

2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000       
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
1 การเผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและผลงานเชิง

ประจักษ์ของคณะสู่สาธารณชน 
 470,000 470,000  470,000       

รวมทั้งสิ้น 3,960,600 6,854,600 10,815,200 3,800,600 5,762,500  661,500  430,600 160,000  
ร้อยละ 36.62 63.38 100.00 35.14 53.28  6.12  3.98 1.48  
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สรุปงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกตามจ านวนเงิน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ 
งบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบรายได้ รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 
งบประมาณ งบรายได้ งบประมาณ งบรายได้ งบประมาณ งบรายได้ งบประมาณ งบรายได้ งบประมาณ งบรายได้ งบประมาณ งบรายได้ งบประมาณ งบรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
1,560,333 1,079,367 2,639,700 1,560,333 1,079,367             

2 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

1,067,984 279,070 1,347,054 1,067,984 279,070             

3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาค 
กศ.บป. 

 241,804 241,804  241,804             

4 จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 2,072,420 2,072,420  2,072,420             

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
1 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
 661,500 661,500    661,500           

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม 
1 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการ
ท้องถ่ิน 

 430,600 430,600      430,600         

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 160,000  160,000       160,000        

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 374,200 905,000 1,279,200         374,200 905,000     

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด 
1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล 
678,083 594,839 1,272,922           678,083 594,839   

2 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

120,000 120,000 240,000           120,000 120,000   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
1 การเผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและ

ผลงานเชิงประจักษ์ของคณะสู่
สาธารณชน 

 470,000 470,000              470,000 

รวมท้ังสิ้น 3,960,600 6,854,600 10,815,200 2,628,317 3,672,661  661,500  430,600 160,000  374,200 905,000 798,083 714,839  470,000 
ร้อยละ 36.62 63.38 100.00 24.30 33.96  6.12  3.98 1.48  3.46 8.37 7.38 6.61  4.35 
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สรุปงบประมาณตามไตรมาส จ าแนกตามจ านวนเงิน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ 

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบรายได้ รวม 
งวดที่ 1 

(ไตรมาสที่ 1) 
งวดที่ 2 

(ไตรมาสที่ 2) 
งวดที่ 3 

(ไตรมาสที่ 3) 
งวดที่ 4 

(ไตรมาสที่ 4) 
(1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 59) (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60) (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60) (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 
1,560,333 1,079,367 2,639,700 1,002,549 796,392 557,295 283,464 

2 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 

1,067,984 279,070 1,347,054 210,542 589,512 323,700 223,300 

3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.  241,804 241,804 100,000 50,000 56,804 35,000 
4 จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2,072,420 2,072,420 518,106 518,106 518,102 518,106 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสรา้งสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
1 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  661,500 661,500 70,000 175,500 286,000 130,000 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์การบริการวชิาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม 
1 การบริการวิชาการเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนอง

ความต้องการท้องถิ่น 
 430,600 430,600 100,000 81,600 39,000 210,000 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 160,000  160,000     100,000 60,000 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 374,200 905,000 1,279,200 242,200 227,000 715,000 95,000 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด 
1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล 
678,083 594,839 1,272,922 468,840 424,000 229,000 151,082 

2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000 120,000 240,000   62,000 178,000 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
1 การเผยแพร่อัตลกัษณ์ที่โดดเด่นและผลงานเชิงประจักษ์

ของคณะสู่สาธารณชน 
 470,000 470,000 100,000 40,000 30,000 300,000 

รวมท้ังสิ้น 3,960,600 6,854,600 10,815,200 2,812,237 2,902,110 2,916,905 2,183,948 

ร้อยละ 36.62 63.38 100.00 26.00 26.83 26.97 20.19 
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สรุปงบประมาณตามไตรมาส จ าแนกตามแหล่งเงิน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

รวมท้ังสิ้น งวดที่ 1 
(ไตรมาสที่ 1) 

งวดที่ 2 
(ไตรมาสที่ 2) 

งวดที่ 3 
(ไตรมาสที่ 3) 

งวดที่ 4 
(ไตรมาสที่ 4) 

(1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 59) (1 ม.ค. – 31 ม.ีค. 60) (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60) (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
1 พัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 1,002,549 796,392 557,295 283,464 2,639,700 
  ร้อยละ 37.98 30.17 21.11 10.74 100 
  งบประมาณ 553,799 610,325 235,745 160,464 1,560,333 
  งบรายได ้ 448,750 186,067 321,550 123,000 1,079,367 
2 พัฒนานักศึกษาตามคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที ่21 210,542 589,512 323,700 223,300 1,347,054 
  ร้อยละ 15.63 43.76 24.03 16.58 100 
  งบประมาณ 161,472 524,512 158,700 223,300 1,067,984 
  งบรายได ้ 49,070 65,000 165,000  279,070 
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ .บป.   100,000 50,000 56,804 35,000 241,804 
  ร้อยละ 41.36 20.68 23.49 14.47 100 
  งบประมาณ      
  งบรายได ้ 100,000 50,000 56,804 35,000 241,804 
4 จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 518,106 518,106 518,106 518,102 2,072,420 
  ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 100 
  งบประมาณ      
  งบรายได ้ 518,106 518,106 518,106 518,102 2,072,420 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
1 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  70,000 175,500 286,000 130,000 661,500 
  ร้อยละ 10.58 26.53 43.24 19.65 100 
  งบประมาณ      
  งบรายได ้ 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500 
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โครงการ 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

รวมท้ังสิ้น งวดที่ 1 
(ไตรมาสที่ 1) 

งวดที่ 2 
(ไตรมาสที่ 2) 

งวดที่ 3 
(ไตรมาสที่ 3) 

งวดที่ 4 
(ไตรมาสที่ 4) 

(1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 59) (1 ม.ค. – 31 ม.ีค. 60) (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60) (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 
1 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหต้อบสนองความต้องการท้องถิ่น 100,000 81,600 39,000 210,000 430,600 
  ร้อยละ 23.22 18.95 9.06 48.77 100 
  งบประมาณ      
  งบรายได ้ 100,000.0 81,600.0 39,000.0 210,000.0 430,600 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    100,000 60,000 160,000 
  ร้อยละ   62.50 37.50 100 
  งบประมาณ   100,000 60,000 160,000 
  งบรายได ้      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  242,200 227,000 715,000 95,000 1,279,200 
  ร้อยละ 18.93 17.75 55.89 7.43 100 
  งบประมาณ 77,200 67,000 215,000 15,000 374,200 
  งบรายได ้ 165,000 160,000 500,000 80,000 905,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 มุ่งมั่นสูอ่งค์กรใสสะอาด 
1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  468,840 424,000 229,000 151,082 1,272,922 
  ร้อยละ 36.83 33.31 17.99 11.87 100 
  งบประมาณ 180,000 195,000 190,000 113,083 678,083 
  งบรายได ้ 288,840 229,000 39,000 37,999 594,839 
2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    62,000 178,000 240,000 
  ร้อยละ   25.83 74.17 100 
  งบประมาณ   62,000 58,000 120,000 
  งบรายได ้    120,000 120,000 
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โครงการ 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

รวมท้ังสิ้น งวดที่ 1 
(ไตรมาสที่ 1) 

งวดที่ 2 
(ไตรมาสที่ 2) 

งวดที่ 3 
(ไตรมาสที่ 3) 

งวดที่ 4 
(ไตรมาสที่ 4) 

(1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 59) (1 ม.ค. – 31 ม.ีค. 60) (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60) (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
1 การเผยแพร่อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นและผลงานเชิงประจักษ์ของคณะสูส่าธารณชน 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000 
  ร้อยละ 21.28 8.51 6.38 63.83 100 
  งบประมาณ      
  งบรายได ้ 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000 

รวมท้ังสิ้น 2,812,237.00 2,902,110.00 2,916,905.00 2,183,948.00 10,815,200 
ร้อยละ 26.00 26.83 26.97 20.19 100 

งบประมาณ 972,471 1,396,837 961,445 629,847 3,960,600 
งบรายได้ 1,839,766 1,505,273 1,955,460 1,554,101 6,854,600 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 

โครงการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น 2,628,317 1,600,241 4,228,558 1,313,091 1,435,904 937,799 541,764 4,228,558 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน 1,560,333 1,321,171 2,881,504 1,102,549 846,392 614,099 318,464 2,881,504 
1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 1 คณะฯ 1,560,333 1,079,367 2,639,700 1,002,549 796,392 557,295 283,464 2,639,700 
2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. 1 คณะฯ  241,804 241,804 100,000 50,000 56,804 35,000 241,804 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สรา้งคุณค่าบณัฑิตใหม้คีุณภาพเพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงาน 1,067,984 279,070 1,347,054 210,542 589,512 323,700 223,300 1,347,054 
1 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 2 คณะฯ 1,067,984 279,070 1,347,054 210,542 589,512 323,700 223,300 1,347,054 

 
สรุป 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ จ านวนโครงการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
1.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของผู้เรียน 
2 1,560,333 1,321,171 2,881,504 

1.2 สร้างคุณค่าบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ตลาดแรงงาน 1 1,067,984 279,070 1,347,054 
รวม 3 2,628,317 1,600,241 4,228,558 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 

โครงการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น  661,500 661,500 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500 

กลยุทธ์ที่ 2 .1  งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่สังคม  661,500 661,500 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สรา้งความร่วมมือดา้นการวิจัยกับองค์กรภายนอก เพื่อผลิตงานวิจัยและการเผยแพร่ตีพิมพ์
งานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

        

1 เพิ่มขีดความสามารถดา้นงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 1,2 ศูนย์วิจัยฯ  661,500 661,500 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500 

 
สรุป 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ จ านวนโครงการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
2.1 งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่สังคม 1  661,500 661,500 
2.2 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายนอก เพ่ือผลิตงานวิจัย

และการเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ 
    

รวม 1  661500 661500 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 

โครงการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น  430,600 430,600 100,000 81,600 39,000 210,000 430,600 

กลยุทธ์ที่ 3 .1  พัฒนาศักยภาพการบรกิารวิชาการให้เกดิประโยชน์และสามารถน าไปปฏบิัติกบัองค์กรและสังคม  430,600 430,600 100,000 81,600 39,000 210,000 430,600 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาโครงการบริการวชิาการทีส่ามารถสร้างรายได้         
กลยุทธ์ที่ 3.3 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก         
1 การบริการวิชาการเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น 1,2,3 ศูนย์วิจัยฯ  430,600 430,600 100,000 81,600 39,000 210,000 430,600 

 
สรุป 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 

กลยุทธ์ จ านวนโครงการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
3.1 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์และสามารถ

น าไปปฏิบัติกับองค์กรและสังคม 
1  430,600 430,600 

3.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้     
3.3 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก     

รวม 1  430,600 430,600 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น 160,000  160,000   100,000 60,000 160,000 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 160,000  160,000   100,000 60,000 160,000 
1 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

160,000  160,000   100,000 60,000 160,000 

 
สรุป 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ จ านวนโครงการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1 160,000  160,000 

รวม 1 160,000  160,000 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

โครงการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น 374,200 905,000 1,279,200 242,200 227,000 715,000 95,000 1,279,200 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 374,200 905,000 1,279,200 242,200 227,000 715,000 95,000 1,279,200 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณวฒุิและต าแหน่ง         
1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมอือาชพี 1,2,3,4 คณะฯ 374,200 905,000 1,279,200 242,200 227,000 715,000 95,000 1,279,200 

 
สรุป 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ จ านวนโครงการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
5.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 1 374,200 905,000 1,279,200 
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่ง     

รวม 1 374,200 905,000 1,279,200 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด 

โครงการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น 798,083 2,787,259 3,585,342 986,946 942,106 809,106 847,184 798,083 

กลยุทธ์ที่ 6.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 798,083 2,787,259 3,585,342 986,946 942,106 809,106 847,184 798,083 
กลยุทธ์ที่ 6.2 ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์สภาพแวดล้อม         
กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์         
1 จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,2,3,4 คณะฯ  2,072,420 2,072,420 518,106 518,106 518,106 518,102 2,072,420 
2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 1,2,3,4 คณะฯ 678,083 594,839 1,272,922 468,840 424,000 229,000 151,082 1,272,922 
3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1,2,3,4 คณะฯ 120,000 120,000 240,000   62,000 178,000 240,000 

 
สรุป 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด 

กลยุทธ์ จ านวนโครงการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
6.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3 798,083 2,787,259 3,585,342 
6.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม     
6.3 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์     

รวม 3 798,083 2,787,259 3,585,342 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

โครงการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น  470,000 470,000 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000 

กลยุทธ์ที่ 7 .1  เผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคณะ  470,000 470,000 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000 
กลยุทธ์ที่ 7.2 เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายเชิงรุก         
1 การเผยแพร่อัตลกัษณ์ที่โดดเด่นและผลงานเชิงประจักษ์ของคณะสู่สาธารณชน    470,000 470,000 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000 

 
สรุป 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

กลยุทธ์ จ านวนโครงการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
7.1 เผยแพร่อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของคณะ 1  470,000 470,000 
7.2 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก     

รวม 1  470,000 470,000 
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การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 คณะได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและงานสร้างสรรค์       

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทาง ใน
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด 
 
การติดตามและประเมินผล 

ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หน่วยงานทุกระดับ ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การ
วางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลโดยจัดให้มีระบบและกลไกในการประเมินตนเองทุกระดับ ตั้งแต่สาขาวิชา ภาควิชา คณะ
และในระดับมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวน
ทิศทางนโยบายและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการ 
  การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ ของสาขาวิชา ภาควิขา คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตาม
กระบวนการและข้ันตอนต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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กระบวนการ การด าเนินการ 
ตรวจสอบอนุมติโครงการ 

รวมถึงเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 
 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ด าเนินการโครงการ 
 ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ 
และแผนงบประมาณโครงการ 

 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจน
และสอดคล้องกัน 

 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ 

และแผนงบประมาณ 
 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้จริง 

ณ เวลาปัจจุบัน 
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 

และระยะเวลาด าเนินงาน 
 วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและระยะเวลา 
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน เพ่ือให้โครงการจะ

บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน 
ติดตามปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา 

 ประมวลผลปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
 บุคลากร (Man) 
 การบริหารจัดการ (Management) 
 วัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material) 
 งบประมาณ (Money) 
 เทคโนโลยี (Technology) 
 สภาวะแวดล้อม (Environment) 
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การประเมินผล 
  หน่วยงานระดับสาขาวิชา ภาควิชา คณะ ส านัก สถาบันและระดับมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเองของแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวชี้วัดและจัดให้มีคณะกรรมการประเมินจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมาท าการประเมิน ตามข้อก าหนดในแต่ละระดับ 
  1. ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานทุกระดับ 
  2. ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดใน 4 มิติ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของ ก.พ.ร 
  3. ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบ ส าหรับการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษาและรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก 
สกอ. 
  4. การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 
การปรับแผนปฏิบัติการ 
  มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้ก าหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติการได้เพ่ือความยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหน่วยงานต้องเสนอมหาวิทยาลัยปรับแผนปฏิบัติการโดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเ ลิกหรือปรับปรุง
โครงการมีผลท าให้เป้าหมายการด าเนินโครงการ กิจกรรมและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ในงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งต้องรายงานให้สภามหาวิทยาลับทราบ กรณีที่ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติการที่กล่าวมา การติดตามและประเมินผลจะยึดถือตามแผนป ฏิบัติการที่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


