แผนปฏิบัติราชการคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ 2557

จัดทําโดย
งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

คํานํา
คณะเกษตรศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหสอดคลองกับ
พันธกิจและเป*าหมายการพัฒนา ตามแผนกลยุทธการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 คณะเกษตรศาสตรหวังเป1นอย2างยิ่งว2าแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบับนี้ จะเป1นเครื่องมือสําหรับหน2วยงานในคณะเกษตรศาสตรใชเป1น
แนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเป*าหมายตามพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทรต2อไป

(ผูช2วยศาสตราจารยทวี บุญภิรมย)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
11 ตุลาคม 2556

สารบัญ
ผลการวิเคราะหศักยภาพ คณะเกษตรศาสตร
วิสัยทัศน
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
แผนที่ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร เป*าประสงค กลยุทธ ผูกํากับกลยุทธ และผูรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ตาราง/ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ2าย

หนา
1
2
2
2
3
4
9
24
27

ผลการวิเคราะหศักยภาพ คณะเกษตรศาสตร(SWOT Analysis)
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรไดมีการจัดทําการวิเคราะห SWOT ในวันที่ 9
มกราคม 2554 โดยมีผูร2วมใหการวิเคราะหจํานวนทั้งสิ้น 19 ท2าน ซึ่งในการวิเคราะห SWOT ของคณะ
เกษตรศาสตร นั้น ในส2วนของการวิเคราะหปKจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ2อน) คณะเกษตรศาสตรไดมีการประยุกต
นําหลัก 7Ss ของ McKinsey มาใชเป1นตนแบบในการพิจารณา ประกอบดวย ยุทธศาสตร (Strategy)
โครงสรางองคกร (Structure) ระบบองคกร (System) ทักษะบุคลากร (Skill) คุณค2าร2วมกันในองคกร
(Shared Values) บุคลากร (Staff) และรูปแบบการนําองคกร (Style) ส2วนในการวิเคราะหปKจจัยภายนอก
(อุปสรรค และโอกาส) คณะเกษตรศาสตรไดมีการประยุกตนําหลัก C-PEST มาใชเป1นตนแบบในการพิจารณา
ประกอบดวย ลูกคา (Customer) สถานการณทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ/สภาพแวดลอม
(Economic/ Environment) สภาพสังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งผลการวิเคราะห
SWOT มีดังต2อไปนี้
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีศักยภาพและความสามารถสูง และเป1นคนรุ2นใหม2
2. มีพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ทิศทางของคณะชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน
4. การจัดการศึกษามีความหลากหลายและครอบคลุมความรูระดับพื้นฐานและระดับสูง
5. การพัฒนาทางดานกายภาพเป1นไปอย2างรวดเร็วและมีรูปธรรม
จุดอ<อน
1. บุคลากรสายสนับสนุนสํานักงาน และงานฟารมมีนอย ทําใหทํางานไดไม2เต็มที่
2. งบประมาณในการปฏิบัติงานมีจํากัด
3. ขาดเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย
4. การทํางานยังไม2เป1นสัดส2วนขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
5. การประสานงานร2วมกันยังมีนอย และขาดความต2อเนื่อง
6. ขาดความเอาใจใส2ทางดานสวัสดิการของบุคลากร
7. ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
8. นักศึกษาขาดทักษะทางวิชาพื้นฐาน สายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

โอกาส
1. อยู2ในพื้นที่ที่ประชาชนส2วนใหญ2ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร
2. มีโอกาสไดรับทุนการศึกษาในการพัฒนาวุฒิปริญญาเอกจากหน2วยงานภายนอก เช2น สกอ
3. อยู2 ใ นพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ คื อ มี ช ายแดนติ ด ต2 อ กั บ ประเทศมาเลเซี ย ทํ า ใหมี โ อกาส
แลกเปลี่ยนการเรียนรูระหว2างมหาวิทยาลัย
อุปสรรค
1. ห2างไกลจากสิ่งเรียนรูหรือแหล2งฝkกงานดานเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา
2. ขอจํากัดทางดานงบประมาณทางองคกรภายนอก และมหาวิทยาลัย
3. คณะยังไม2มีชื่อเสียง ยังไม2เป1นที่รูจัก และยังไม2เป1นที่ยอมรับของสังคม
4. นโยบายการใหกรอบอัตรากําลังสายสอน และวิจัย และสายสนับสนุนวิชาการ ยังไม2ชัดเจน

วิสัยทัศน
“จั ด การศึ ก ษาที่ เ ป1 น มาตรฐานสากลทางวิ ช าการและงานวิ จั ย เป1 น แหล2 ง เรี ย นรู และถ2 า ยทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคมภาคใต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสรางสรรค และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสรางสรรคและงานวิจัยเพื่อแกปKญหาชุมชนและสังคมใน 3
จังหวัดชายแดนใต
3. บริการวิชาการและวิชาชีพสู2ชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ต2อเนื่อง และยั่งยืน
4. ส2งเสริมการทํานุบํารุง ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต
5. พัฒนาโครงสรางและการบริหารจัดการ

ก

. . 2555 – 2559

:
พัฒนาบัณฑิตและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที#มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์
และงานวิจยั เพื#อแก้ปัญหาชุมชนและ
สังคมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

บริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนเพื#อให้
เกิดการพัฒนาที#ต่อเนื# อง และยัง# ยืน

ส่ งเสริ มการทํานุ บาํ รุ ง ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

พัฒนาโครงสร้างและการบริ หารจัดการ

จัดการศึกษาทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้เป็ น
มาตรฐานสากล

พัฒนางานวิจยั ด้านการเกษตรที#มีคุณภาพ
ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื#อแก้ไข
ปั ญหาชุมชนและสังคมใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้

ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้งานบริ การ
วิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ เป็ น
ศูนย์กลางในการให้บริ หารความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรเพื#อให้ชุมชน
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื# อง และยัง# ยืน

ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั ศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ#นใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้

ระบบและกลไกการบริ หารจัดการมีความ
คล่องตัว ทันสมัย และสามารถ
ตรวจสอบแ

สร้างความร่ วมมือทางด้านวิชาการทั5งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

พัฒนาระบบงานวิจยั และนักวิจยั ที#มี
คุณภาพ

พัฒนาอาจารย์ให้มีระดับคุณวุฒิการศึกษา
ตําแหน่ งทางวิชาการให้สูงขึ5น ควบคู่กบั
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ระบบสารสนเทศหรื อฐานข้อมูลมีความทันสมัย
สามารถนําไปใช้เป็ นเครื# องมือในการตัดสิ นใจ
อย่างมีประสิ ทธิภาพครอบคลุมทุกส่ วนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร เป=าประสงค กลยุทธ ผู?กํากับกลยุทธ และผู?รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป*าประสงค

ตัวชี้วัดเป*าประสงค

ค2าเป*าหมาย

1. พั ฒนาอาจารยใหมี ระดั บ คุ ณวุ ฒิ
การศึ ก ษา ตํ า แหน2 ง ทางวิ ช าการให
สู ง ขึ้ น ควบคู2 กั บ จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ

1. รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก
2. รอยละอาจารยที่มีตําแหน2งทาง
วิชาการ
3 . จํ า น ว น ผู ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. สรางความร2วมมือทางดานวิชาการ
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

3. จัดการศึกษาทางดานวิชาการและ
เทคโนโลยีทางดานการเกษตรใหเป1น
มาตรฐานสากล

1. จํ า นวนหน2 วยงานที่สรางความ
ร2 ว มมื อ ทางดานวิ ช าการทั้ ง ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ

1. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ป
2. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQF
3. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการยกย2อง
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
4. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ต2อคุณภาพการสอนของอาจารยและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

14

กลยุทธ

ผูกํากับกลยุทธ

ผูรับผิดชอบกลยุทธ

1. พัฒนาศักยภาพของอาจารยในดาน รองคณบดีฝoายวิชาการ
ความรู ตําแหน2งทางวิชาการ ควบคู2กับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

หัวหนางานหลักสูตรและการสอน
หัวหนางานบุคลากร

1. พัฒนาปKจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนางาน
ฟารม และหองปฏิบัติการ

รองคณบดีฝoายวิชาการ

หัวหนางานหลักสูตรและการสอน
หัวหนางานอาคารสถานที่

2. สรางเครื อ ข2 า ยความร2 ว มมื อ ทาง รองคณบดีฝoายวิชาการ
วิ ช าการกั บ ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

หัวหนางานหลักสูตรและการสอน

0

6

87

1. พัฒนานักศึกษาใหเป1นบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐาน TQF

รองคณบดีฝoายวิชาการ
หัวหนางานหลักสูตรและการสอน
รองคณบดีฝoายพัฒนานักศึกษา หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา

3.61
3
3.61

2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง รองคณบดีฝoายวิชาการ
กับความตองการของชุมชน

หัวหนางานหลักสูตรและการสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสรางสรรคและงานวิจยั เพื่อแกปKญหาชุมชนและสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนใต
เป*าประสงค

ตัวชี้วัด

เป*าหมาย

1. พัฒนางานวิจยั ดานการเกษตรที่มี
คุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ
เพื่อแกไขปKญหาชุมชนและสังคมใน 3
จังหวัดชายแดนใต

1. รอยละผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรคที่ไดรับตีพิมพ หรือ
เผยแพร2 ในระดับชาติและ
นานาชาติต2อจํานวนอาจารย
ประจํา
2. รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เพื่อแกไขปKญหาของชุมชนใน 3
จังหวัดชายแดนใต ต2อจํานวน
อาจารยประจํา
3. รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่สามารถนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือบริการวิชาการหรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือการ
บริหารจัดการต2อจํานวน
อาจารยประจํา
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1. รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย และงาน
สรางสรรคต2อจํานวนอาจารย
ประจํา
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคต2อจํานวน
อาจารยประจํา
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2. พัฒนาระบบงานวิจัย และนักวิจยั ที่
มีคุณภาพ

กลยุทธ

ผูกํากับกลยุทธ

ผูรับผิดชอบกลยุทธ

1. ส2 งเสริม งานวิ จั ย ใหสมารถตี พิ ม พ รองคณบดีฝoายวิชาการ
เผยแพร2ในระดับสากล

หัวหนางานวิจัย

2. พั ฒนาองคความรู งานวิ จั ย และ รองคณบดีฝoายวิชาการ
สามารถนําไปใชปรธโยชนในการแกไข
ปKญญาชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต

หัวหนางานวิจัย

1. พัฒนานักวิจัยใหมีประสิทธิภาพ

หัวหนางานวิจัย

16

30

47,000
บาท

รองคณบดีฝoายวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3บริการวิชาการและวิชาชีพสู2ชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ต2อเนื่อง และยั่งยืน
เป*าประสงค

ตัวชี้วัด

เป*าหมาย

1. ส2งเสริมและสนับสนุนใหงาน
บริการวิชาการของคณะ
เกษตรศาสตรเป1นศูนยกลางใน
การใหบริหารความรู และทักษะ
วิชาชีพดานการเกษตรเพื่อให
ชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต
เกิดการพัฒนาอย2างต2อเนื่อง และ
ยั่งยืน

1. จํานวนโครงการที่ตอบสนอง
แนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห2 ัว
ภูมิพล อดุยเดช มหาราช
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
3. จํานวนโครงการในการ
บริการวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชน
4. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สามารถนํามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัยหรือทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการบริหาร
จัดการ

3

3.61

กลยุทธ

ผูกํากับกลยุทธ

ผูรับผิดชอบกลยุทธ

1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ก าร รองคณบดีฝoายวิชาการ
วิชาการใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน

หัวหนางานบริการวิชาการ

2. พัฒนาศูนยการเรียนรูดาน รองคณบดีฝoายวิชาการ
การเกษตรใหมีมาตรฐานระดับ
สากล

หัวหนางานบริการวิชาการ

3. พั ฒนาปK จจั ย พื้ นฐานงาน รองคณบดีฝoายวิชาการ
บริการวิชาการ

หัวหนางานบริการวิชาการ

4. ส2 ง เสริ ม และสนบั ส นุ น รองคณบดีฝoายวิชาการ
โครงการตามแนวพระราชดําริ

หัวหนางานบริการวิชาการ

5

3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4ส2งเสริมการทํานุบํารุง ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เป*าประสงค
1. ส2งเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตระหนักถึงคุณค2าของ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใน 3
จังหวัดชายแดนใต

ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักศึกษาที่เขา
ร2วมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. รอยละของบุคลากรทาง
การศึกษาที่เขาร2วมโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

เป*าหมาย
84
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6

กลยุทธ
1. ส2งเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปKญญา
ทองถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต

ผูกํากับกลยุทธ

ผูรับผิดชอบกลยุทธ

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝo า ย พั ฒ น า หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางและการบริหารจัดการ
เป*าประสงค
1. ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการมีความคล2องตัว ทันสมัย
และสามารถตรวจสอบได

2. ระบบสารสนเทศหรือ
ฐานขอมูลมีความทันสมัย
สามารถนําไปใชเป1นเครื่องมือใน
การตัดสินใจอย2างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกส2วนงาน

ตัวชี้วัด

เป*าหมาย

1. ความพึงพอใจของผูมีส2วนได
ส2วนเสียในการบริหารจัดการ
ของคณะเกษตรศาสตร
2. ประสิทธิภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน

3.61

1. จํานวนหัวขอในระบบ
สารสนเทศที่มีใหบริการ
2. ระดับความพึงพอใจของผูมี
ส2วนไดส2วนเสียในระบบ
สารสนเทศของคณะ
เกษตรศาสตร

5

3.71

3.61

กลยุทธ

ผูกํากับกลยุทธ

ผูรับผิดชอบกลยุทธ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให หัวหนาสํานักงานคงรบดี
มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

หัวหนางานการเงินและบัญชี
หัวหนางานสารบรรณ
หัวหนางานบุคลากร
หัวหนางานอาคารสถานที่
หัวหนางานนโยบายและแผน
2. ส2 งเสริ ม และพั ฒนาระบบงาน ร อ ง ค ณ บ ดี ฝo า ย แ ผ น แ ล ะ หั ว หนางานประกั น คุ ณ ภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
3. พั ฒ นาระบบสารสนเทศให ร อ ง ค ณ บ ดี ฝo า ย แ ผ น แ ล ะ หั ว ห น า ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
ทันสมัย
ประกันคุณภาพการศึกษา

