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งานนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร


รหัสเอกสาร

แผนกลยุทธ
การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร
 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

จัดทําโดย  
งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร
 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
 

รหัสเอกสาร PL-AGR-01 

 

๒๕๖๒ 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

QUALITY  MANUAL : คู$มือคุณภาพ
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ฉบับท่ี 02 
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
วันท่ี 7 กรกฏาคม
เสนอโดย งานนโยบายและแผน
ทบทวนโดย คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�
ผู+อนุมัติ คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : QM
ประกาศใช+วันท่ี : 1 

คู$มือคุณภาพ ฉบับท่ี : 00 ปรับปรุงครั้

ผู+ทบทวน 
 

ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

กรกฏาคม 2557 
งานนโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร� 
คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

: QM-AGR-01 
: 1 มกราคม 2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 01 หน+าท่ี  2/30 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดี 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ปรับปรุงคร้ังท่ี วันท่ี
01 00 15 ก.ย
02 01    7 ก.ค. 57
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

วันท่ี หน7า รายละเอียดการปรับปรุงแก7ไข 
ย. 54 ทุกหน+า เผยแพร$เพ่ือใช+งานครั้งแรก 
. 57 ทุกหน+า เปIาประสงค�/ตัวช้ีวัด/กลยุทธ�/โครงการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  1/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ผู7ปรับปรุง ผู7อนุมัติ 
งานนโยบายและแผน คณบด ี
งานนโยบายและแผน คณบด ี

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
2562) จัดทําข้ึนตามนโยบาย และวิสัยทัศน� ของการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� โ
แนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ
คณะเกษตรศาสตร�ระยะ 5 ปO (พ.ศ. 

แผนยุทธศาสตร�การคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ระยะ 
2562) จะนําไปสู$การจัดทําแผนปฏิบัติคณะเกษตรศาสตร� 
เกิดผลอย$างเปQนรูปธรรม เสริมสร+างความเข+มแข็งอย$างต$อเนื่องภายใต+สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
มุ$งหวังให+สามารถพ่ึงพาตนเองได+อย$างม่ันคงและยั้งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ+าอยู$หัว 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
2562) จัดทําข้ึนโดยการมีส$วนร$วมของบุคลกรและการรับฟUงความคิดเห็นจากผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย จากนั้นได+นําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการคณะเกษตรศาสตร� และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� โดยได+รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการคณะเกษตรศาสตร� ในการประชุมคร้ัง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร� ในการประชุมคร้ังที่
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+มีมติมอบหมายให+คณะกรรมการคณะเกษตรศาสตร� แปลงแผนยุทธศาสตร�
การพัฒนาไปสู$การปฏิบัติ เพื่อให+เกิดการพัฒนาอย$างเปQนรูปธรรมต$อไป

 

    

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

บทสรุปผู7บริหาร 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
จัดทําข้ึนตามนโยบาย และวิสัยทัศน� ของการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� โ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ศ. 2555-2559) ตลอดจนข+อมูลการทบทวนแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ. 2558-2562 มาเปQนแนวทางในการจัดทําแผนยุท
. 2558-2562)   

แผนยุทธศาสตร�การคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ระยะ 
จะนําไปสู$การจัดทําแผนปฏิบัติคณะเกษตรศาสตร� (Action Plan) ในการบริหารคณะในเชิงรุก ให+บัง

เสริมสร+างความเข+มแข็งอย$างต$อเนื่องภายใต+สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
มุ$งหวังให+สามารถพ่ึงพาตนเองได+อย$างม่ันคงและยั้งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
จัดทําข้ึนโดยการมีส$วนร$วมของบุคลกรและการรับฟUงความคิดเห็นจากผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย จากนั้นได+นําเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการคณะเกษตรศาสตร� และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� โดยได+รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการคณะเกษตรศาสตร� ในการประชุมคร้ังที่ …….. เม่ือวันที่……. กรกฎาคม
ประชุมสภามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร� ในการประชุมคร้ังที่ …….. เม่ือวันที่ …..กรกฎาคม
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+มีมติมอบหมายให+คณะกรรมการคณะเกษตรศาสตร� แปลงแผนยุทธศาสตร�

ไปสู$การปฏิบัติ เพื่อให+เกิดการพัฒนาอย$างเปQนรูปธรรมต$อไป 

      

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  2/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� (พ.ศ. 2558- 
จัดทําข้ึนตามนโยบาย และวิสัยทัศน� ของการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� โดยได+นํากรอบ

2559) แผนพัฒนาการศึกษา
ตลอดจนข+อมูลการทบทวนแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
มาเปQนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร�การคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ระยะ 5 ปO (พ.ศ. 2558-
ในการบริหารคณะในเชิงรุก ให+บัง

เสริมสร+างความเข+มแข็งอย$างต$อเนื่องภายใต+สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
มุ$งหวังให+สามารถพ่ึงพาตนเองได+อย$างม่ันคงและยั้งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

 ระยะ 5 ปO (พ.ศ. 2558-
จัดทําข้ึนโดยการมีส$วนร$วมของบุคลกรและการรับฟUงความคิดเห็นจากผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย จากนั้นได+นําเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการคณะเกษตรศาสตร� และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� โดยได+รับความเห็นชอบจากที่
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+มีมติมอบหมายให+คณะกรรมการคณะเกษตรศาสตร� แปลงแผนยุทธศาสตร�

 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาจําเปQนจะต+องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ือให+สถาบันหรือ
หน$วยงานสามารถดําเนินการได+อย$างมีคุณภาพและยั่งยืน ตลอดจนมีการทบทวน หรือ
แผนการดําเนินงานเพ่ือเปQนแนวทางในการบริหาร    จากการดําเนินงานของคณะ เกษตรศาสตร� ท่ีผ$านมามี
การกําหนด ทิศทางการ พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ตาม พันธกิจ มหาวิทยาลัย ท้ัง 
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซ่ึงเ
และกลไก ตัวบ$งชี้การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในนามของผู+จัดทํา เอกสารแผนกลยุทธ�พัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ปO พ
ในความร$วมมือของผู+บริหารคณะฯ หัวหน+าสาขาวิชา หัวหน+
ทุกท$านท่ีได+เข+ามามีส$วนร$วมในการจัดทําและให+ข+อเสนอแนะ และหวังเปQนอย$างยิ่งว$าการดําเนินการงานตาม
แผนกลยุทธ�พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�อันจะนําไปสู$การสร+างความเข+มแข็งในการร$วมมือกัน ซ่ึงจะเปQน
ประโยชน�ต$อส$วนรวมและนําไปสู$การพั

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

คํานํา 

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาจําเปQนจะต+องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ือให+สถาบันหรือ
หน$วยงานสามารถดําเนินการได+อย$างมีคุณภาพและยั่งยืน ตลอดจนมีการทบทวน หรือ พัฒนาแผนกลยุทธ�และ

ดําเนินงานเพ่ือเปQนแนวทางในการบริหาร    จากการดําเนินงานของคณะ เกษตรศาสตร� ท่ีผ$านมามี
การกําหนด ทิศทางการ พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ตาม พันธกิจ มหาวิทยาลัย ท้ัง 5
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซ่ึงเ
และกลไก ตัวบ$งชี้การประกันคุณภาพ ภายใน กลุ$มตัวบ$งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สํานักงาน

ในนามของผู+จัดทํา เอกสารแผนกลยุทธ�พัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ปO พ.ศ.   255
ในความร$วมมือของผู+บริหารคณะฯ หัวหน+าสาขาวิชา หัวหน+าสํานักงานคณบดี หัวหน+าส$วนงาน และบุคลากร
ทุกท$านท่ีได+เข+ามามีส$วนร$วมในการจัดทําและให+ข+อเสนอแนะ และหวังเปQนอย$างยิ่งว$าการดําเนินการงานตาม
แผนกลยุทธ�พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�อันจะนําไปสู$การสร+างความเข+มแข็งในการร$วมมือกัน ซ่ึงจะเปQน
ประโยชน�ต$อส$วนรวมและนําไปสู$การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�อย$างยั้งยืนในระยะยาวต$อไป
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การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาจําเปQนจะต+องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ือให+สถาบันหรือ
พัฒนาแผนกลยุทธ�และ

ดําเนินงานเพ่ือเปQนแนวทางในการบริหาร    จากการดําเนินงานของคณะ เกษตรศาสตร� ท่ีผ$านมามี
5 ด+าน ได+แก$ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซ่ึงเปQนไปตามระบบ
กระบวนการพัฒนาแผน สํานักงาน

2558 -2562 ขอขอบคุณ
าสํานักงานคณบดี หัวหน+าส$วนงาน และบุคลากร

ทุกท$านท่ีได+เข+ามามีส$วนร$วมในการจัดทําและให+ข+อเสนอแนะ และหวังเปQนอย$างยิ่งว$าการดําเนินการงานตาม
แผนกลยุทธ�พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�อันจะนําไปสู$การสร+างความเข+มแข็งในการร$วมมือกัน ซ่ึงจะเปQน

ฒนาคณะเกษตรศาสตร�อย$างยั้งยืนในระยะยาวต$อไป 

งานนโยบายและแผน 
สํานักงานคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร� 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

    
บันทึกการแก+ไข   
บทสรุปผู+บริหาร   
คํานํา 
สารบัญ    
ผลการวิเคราะห�ศักยภาพ คณะเกษตรศาสตร�
ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีต$อคณะเกษตรศาสตร�
ปรัชญา    
อัตลักษณ�   
เอกลักษณ�   
วิสัยทัศน�   
บัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
นิยามศัพท�อธิบายวิสัยทัศน� 
อุดมการณ�ของคณะเกษตรศาสตร� 
พันธกิจ    
ประเด็นยุทธศาสตร�  
ประเด็นยุทธศาสตร� เปIาประสงค� และตัวชี้วัด
แผนท่ียุทธศาสตร�  
ประเด็นยุทธศาสตร� เปIาประสงค� กลยุทธ� ผู+กํากั
เปIาประสงค� ตัวชี้วัดและค$าเปIาหมายของเปIาประสงค� และกลยุทธ�
การแปลงแผนกลยุทธ�สู$การปฏิบัติ 
ภาคผนวก   

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

สารบัญ 

      
      
      

      
กยภาพ คณะเกษตรศาสตร�     

ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีต$อคณะเกษตรศาสตร�     
      
      
      
      

      
       
      
      

ประเด็นยุทธศาสตร� เปIาประสงค� และตัวชี้วัด     
      

ประเด็นยุทธศาสตร� เปIาประสงค� กลยุทธ� ผู+กํากับกลยุทธ� และผู+รับผิดชอบ  
เปIาประสงค� ตัวชี้วัดและค$าเปIาหมายของเปIาประสงค� และกลยุทธ�   
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         หน+า 
             1 
             2 

             3 
             4 
               5 
             5 
             5 
             5 
             5 

  6 
  6 
  6 
  7 
  8 
          11 
           12 
           17 
           31 
           40 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ผลการวิเคราะห
ศักยภาพ คณะเกษตรศาสตร

 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได+มีการ
2557 โดยการมีส$วนร$วมของบุคลกรและผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย 
แบ$งปUจจัยออกเปQน 2 ปUจจัย คือ ปUจจัยภายใน และปUจจัยภายนอก ตามแนวทางของ กพร
ปUจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ$อน) คณะเกษตรศาสตร�ได+มีการประยุกต�นําหลัก 
ต+นแบบในการพิจารณา ประกอบด+วย ยุทธศาสตร� 
(System) ทักษะบุคลากร (Skill) คุณค$าร$วมกันในองค�กร 
นํ า อ ง ค� ก ร  (Style) 
คณะเกษตรศาสตร�ได+มีการประยุกต�นําหลัก 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปOท่ี 
สภาพแวดล+อม (Economic/ Environment) 
วิเคราะห� SWOT มีดังต$อไปนี้ 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ�
2. บุคลลากรเปQนคนรุ$นใหม$เพ่ิมมากข้ึน
3. มีฟาร�มสําหรับวิจัย และฝqกปฏิบัติงานของนักศึกษา
4. ผู+บริหารมีวิสัยทัศน�
5. มีวัฒนธรรมองค�กรท่ีเข็มแข็งและเอ้ือต$อการพัฒนาคณะ
6. บุคลากรส$วนใหญ$มีความมุ$งม่ันในการร$วมพัฒนาคณะให+สอดคล+องกับสถานการณ�ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
7. คณะเริ่มท่ีเปQนรู+จักของสังคมท+องถ่ิน
8. มีสถานท่ีตั้งท่ีเอ้ือต$อการจัดการศึกษา

จุดอ>อน 
1. บุคลกรขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอย$างต$อเนื่อง
2. บุคลากรสายสนับสนุนสํานักงาน และงานฟาร�มมีน+อย ทําให+ประสิทธิภาพของงานลดลง
3. งบประมาณในการปฏิบัติงานมีจํากัด
4. การทํางานยังขาดเอกภาพ ความสามัคคี และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
5. ขาดสื่อการเรียนการสอน ห+องปฏิบัติการท่ีได+มาตรฐาน

วิจัย 
6. ไม$มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ผลการวิเคราะห
ศักยภาพ คณะเกษตรศาสตร
 (SWOT Analysis) 
ะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได+มีการทบทวน SWOT 

การมีส$วนร$วมของบุคลกรและผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย การวิเคราะห� SWOT ของคณะเกษตรศาสตร� ได+
ปUจจัย คือ ปUจจัยภายใน และปUจจัยภายนอก ตามแนวทางของ กพร

คณะเกษตรศาสตร�ได+มีการประยุกต�นําหลัก 7Ss ของ 
ต+นแบบในการพิจารณา ประกอบด+วย ยุทธศาสตร� (Strategy) โครงสร+างองค�กร (Structure) 

คุณค$าร$วมกันในองค�กร (Shared Values) บุคลากร (Staff) 
ส$ ว น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห� ปU จ จั ย ภ า ย น อ ก  ( อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ โ อ ก า ส

คณะเกษตรศาสตร�ได+มีการประยุกต�นําหลัก C-PEST มาใช+เปQนต+นแบบในการพิจารณา ประกอบด+วย ลูกค+า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปOท่ี 6 (Customer) สถานการณ�ทางการเมือง (Political) 

(Economic/ Environment) สภาพสังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technology) 

บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ�
บุคลลากรเปQนคนรุ$นใหม$เพ่ิมมากข้ึน 

าร�มสําหรับวิจัย และฝqกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ผู+บริหารมีวิสัยทัศน� 
มีวัฒนธรรมองค�กรท่ีเข็มแข็งและเอ้ือต$อการพัฒนาคณะ 
บุคลากรส$วนใหญ$มีความมุ$งม่ันในการร$วมพัฒนาคณะให+สอดคล+องกับสถานการณ�ท่ี

คณะเริ่มท่ีเปQนรู+จักของสังคมท+องถ่ิน 
อต$อการจัดการศึกษา 

บุคลกรขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอย$างต$อเนื่อง 
บุคลากรสายสนับสนุนสํานักงาน และงานฟาร�มมีน+อย ทําให+ประสิทธิภาพของงานลดลง
งบประมาณในการปฏิบัติงานมีจํากัด 
การทํางานยังขาดเอกภาพ ความสามัคคี และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

เรียนการสอน ห+องปฏิบัติการท่ีได+มาตรฐาน เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการ

ไม$มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
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SWOT ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 
ของคณะเกษตรศาสตร� ได+

ปUจจัย คือ ปUจจัยภายใน และปUจจัยภายนอก ตามแนวทางของ กพร. คือ การวิเคราะห�
ของ McKinsey มาใช+เปQน
(Structure) ระบบองค�กร 

(Staff) และรูปแบบการ
อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ โ อ ก า ส )  

มาใช+เปQนต+นแบบในการพิจารณา ประกอบด+วย ลูกค+า/
(Political) สภาพเศรษฐกิจ/

(Technology) ผลการ

บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ� 

บุคลากรส$วนใหญ$มีความมุ$งม่ันในการร$วมพัฒนาคณะให+สอดคล+องกับสถานการณ�ท่ี

บุคลากรสายสนับสนุนสํานักงาน และงานฟาร�มมีน+อย ทําให+ประสิทธิภาพของงานลดลง 

การทํางานยังขาดเอกภาพ ความสามัคคี และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการ



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

7. ไม$มีอาคารถาวรของคณะเกษตรศาสตร�เปQนของตนเอง
8. บุคลกรสายสนับสนุนทํางานหลายหน+าท่ีและมีการลาออกบ$อย
9. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
10. การประชาสัมพันธ�
11. ทิศทางการพัฒนาคณะยังไม$ชัดเจนและไม$ไปในแนวทางเดียวกัน
12. การผลิตงานฟาร�มเพ่ือรองรับการเรียนการสอนมีต+นทุน สูงกว$าพ้ืนท่ีอ่ืน
13. นโยบายการให+กรอบอัตรากาลังสายสอน และวิจัย และสายสนับสนุนวิชาการ
14. บุคลากรสายสอนและวิจัยส$วนใหญ$อยู$ในช$วงลาศึกษ
15. ขาดการสร+างแรงจูงใจให+กับนักเรียนในท+องถ่ินเข+าศึกษาต$อในคณะ
16. ขาดความพร+อมด+านระบบข+อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน

การค+นคว+างานวิจัย
17. บุคลการสายสอนและวิจัยออกปฏิบัติหน+าท่ี ให+กับหน$วยงานภายนอกมากจนเกินไปทําให+

สามารถปฏิบัติงาน
18. การเปzดโลกทัศน�ใหม$ให+กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะขาดความต$อเนื่อง
19. ผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต$อความต+องการของท+องถ่ินยังมีน+อย
20. บุคลากรสายสอนวิจัยขาดทักษะในการเขียนข+อเสนอทุนวิจัย
21. คณะขาดการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัย

โอกาส 
1. ได+รับความร$วมมือจากหน$วยงานของรัฐ และเอกชนในการพัฒนาคณะ
2. อยู$ในพ้ืนท่ี ท่ีประชาชนส$วนใหญ$ประกอบอาชีพทางด+านการเกษตร
3. อยู$ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู+ระหว$างมหาวิทยาลัย
4. เปQนคณะท่ีตั้งอยู$ในพ้ืนท่ี
5. มีโอกาสในการพัฒนาอาหารฮาลาลสู$สากลและครัวโลก
6. มีโอกาสสร+างองค�ความรู+ใหม$จากทรัพยากรในท+องถ่ิน
7. มีศิษย�เก$าปฏิบัติงานอยู$ในหน$วยงานในพ้ืนท่ีทําให+เอ้ือต$อการติดต$อประสานงาน
8. หน$วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัยให+การยอม

 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ไม$มีอาคารถาวรของคณะเกษตรศาสตร�เปQนของตนเอง 
บุคลกรสายสนับสนุนทํางานหลายหน+าท่ีและมีการลาออกบ$อย 
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การประชาสัมพันธ�คณะยังน+อย 
ทิศทางการพัฒนาคณะยังไม$ชัดเจนและไม$ไปในแนวทางเดียวกัน 
การผลิตงานฟาร�มเพ่ือรองรับการเรียนการสอนมีต+นทุน สูงกว$าพ้ืนท่ีอ่ืน 
นโยบายการให+กรอบอัตรากาลังสายสอน และวิจัย และสายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรสายสอนและวิจัยส$วนใหญ$อยู$ในช$วงลาศึกษาต$อ 
ขาดการสร+างแรงจูงใจให+กับนักเรียนในท+องถ่ินเข+าศึกษาต$อในคณะ 
ขาดความพร+อมด+านระบบข+อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
การค+นคว+างานวิจัย 
บุคลการสายสอนและวิจัยออกปฏิบัติหน+าท่ี ให+กับหน$วยงานภายนอกมากจนเกินไปทําให+
สามารถปฏิบัติงานในภาระหน+าท่ีหลักได+อย$างเต็มท่ี 
การเปzดโลกทัศน�ใหม$ให+กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะขาดความต$อเนื่อง
ผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต$อความต+องการของท+องถ่ินยังมีน+อย 
บุคลากรสายสอนวิจัยขาดทักษะในการเขียนข+อเสนอทุนวิจัย 
คณะขาดการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัย 

บความร$วมมือจากหน$วยงานของรัฐ และเอกชนในการพัฒนาคณะ 
ท่ีประชาชนส$วนใหญ$ประกอบอาชีพทางด+านการเกษตร 

อยู$ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ มีชายแดนติดต$อกับประเทศมาเลเซีย ทําให+มีโอกาส
แลกเปลี่ยนการเรียนรู+ระหว$างมหาวิทยาลัย 
เปQนคณะท่ีตั้งอยู$ในพ้ืนท่ีมีความเข+มแข็งทางด+านวัฒนธรรม และรักท+องถ่ิน
มีโอกาสในการพัฒนาอาหารฮาลาลสู$สากลและครัวโลก 
มีโอกาสสร+างองค�ความรู+ใหม$จากทรัพยากรในท+องถ่ิน 
มีศิษย�เก$าปฏิบัติงานอยู$ในหน$วยงานในพ้ืนท่ีทําให+เอ้ือต$อการติดต$อประสานงาน
หน$วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัยให+การยอมรับศักย�ภาพของบุคลากรคณะ

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  6/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

 
นโยบายการให+กรอบอัตรากาลังสายสอน และวิจัย และสายสนับสนุนวิชาการ ยังไม$ชัดเจน 

ขาดความพร+อมด+านระบบข+อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน 

บุคลการสายสอนและวิจัยออกปฏิบัติหน+าท่ี ให+กับหน$วยงานภายนอกมากจนเกินไปทําให+ ไม$

การเปzดโลกทัศน�ใหม$ให+กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะขาดความต$อเนื่อง 

มีชายแดนติดต$อกับประเทศมาเลเซีย ทําให+มีโอกาส 

และรักท+องถ่ิน 

มีศิษย�เก$าปฏิบัติงานอยู$ในหน$วยงานในพ้ืนท่ีทําให+เอ้ือต$อการติดต$อประสานงาน 
รับศักย�ภาพของบุคลากรคณะ 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

อุปสรรค 

1. นักศึกษาท่ีเข+าศึกษาในคณะมีความรู+พ้ืนฐานด+านวิทยาศาสตร� และภาษาในระดับตํ่า
อุปสรรค ต$อการต$อยอดการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน

2. สถานการณ�ความไม$สงบใน 
3. ต+นทุนในการฝqกอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง

ส$วนกลาง 
4. สถานท่ีตั้งคณะห$างไกลจากสิ่งเรียนรู+หรือแหล$งฝqกงานด+านเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา
5. ประชนในพ้ืนท่ีไม$นิยมให+บุตรหลานเรียนต$อในสายเทคโนโลยีเกษตร
6. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส$
7. การเปzดเสรีอาเซียนทําให+เยาวชนมีโอกาสเลือกไปศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน

ความคาดหวังของบุคคลากรที่มีต>อคณะเกษตรศาสตร

 1. เปQนหน$วยงานท่ีให+การศึกษาทักษะวิชาชีพด+านการเกษตรท่ีได+รับมาตรฐาน
 2. เปQนหน$วยงานท่ีถ$ายทอดเทคโนโลยีทางด+านการเกษตร แก$ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต+
 3. บุคคลากรสร+างสรรค�งานวิจัยท่ีสอดคล+องกับวิถีชุมชน
 4. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพท้ังทางด+านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมสู$สังคม
 5. เปQนหน$วยงานท่ีปฏิบัติงานอย$างเปQนระบบ รวดเร็ว โปร$งใส และมี
 6. เปQนหน$วยงานท่ีให+ความรู+ด+านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา 
 “รับผิดชอบ ใฝ}ศึกษา มีคุณธรรม

อัตลักษณ
 
 เน+นท่ีพหุวัฒนธรรม ความรู+คู$คุณธรรม และความเปQนสากล

เอกลักษณ
 
 บัณฑิตมีความรู+คู$คุณธรรม  นําสังคม ภายใต+พหุวัฒนธรรม

วิสัยทัศน
 
 “จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน เปQนแหล$งเรียนรู+ของสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ$งสู$อาเซียน” 
 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

นักศึกษาท่ีเข+าศึกษาในคณะมีความรู+พ้ืนฐานด+านวิทยาศาสตร� และภาษาในระดับตํ่า
อุปสรรค ต$อการต$อยอดการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

สถานการณ�ความไม$สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต+ มีผลต$อการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
กอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง เนื่องจากท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยู$ห$างไกลจาก

สถานท่ีตั้งคณะห$างไกลจากสิ่งเรียนรู+หรือแหล$งฝqกงานด+านเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา
ประชนในพ้ืนท่ีไม$นิยมให+บุตรหลานเรียนต$อในสายเทคโนโลยีเกษตร 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส$งผลต$อการส$งบุตรหลานเข+าศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน
การเปzดเสรีอาเซียนทําให+เยาวชนมีโอกาสเลือกไปศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน

ที่มีต>อคณะเกษตรศาสตร
 
เปQนหน$วยงานท่ีให+การศึกษาทักษะวิชาชีพด+านการเกษตรท่ีได+รับมาตรฐาน

ยงานท่ีถ$ายทอดเทคโนโลยีทางด+านการเกษตร แก$ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต+
บุคคลากรสร+างสรรค�งานวิจัยท่ีสอดคล+องกับวิถีชุมชน 
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพท้ังทางด+านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมสู$สังคม
เปQนหน$วยงานท่ีปฏิบัติงานอย$างเปQนระบบ รวดเร็ว โปร$งใส และมีประสิทธิภาพ
เปQนหน$วยงานท่ีให+ความรู+ด+านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคุณธรรม นําสังคม” 

เน+นท่ีพหุวัฒนธรรม ความรู+คู$คุณธรรม และความเปQนสากล 

บัณฑิตมีความรู+คู$คุณธรรม  นําสังคม ภายใต+พหุวัฒนธรรม 

จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน เปQนแหล$งเรียนรู+ของสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  7/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

นักศึกษาท่ีเข+าศึกษาในคณะมีความรู+พ้ืนฐานด+านวิทยาศาสตร� และภาษาในระดับตํ่า ทําให+เปQน

มีผลต$อการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
เนื่องจากท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยู$ห$างไกลจาก

สถานท่ีตั้งคณะห$างไกลจากสิ่งเรียนรู+หรือแหล$งฝqกงานด+านเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา 

งผลต$อการส$งบุตรหลานเข+าศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
การเปzดเสรีอาเซียนทําให+เยาวชนมีโอกาสเลือกไปศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 

เปQนหน$วยงานท่ีให+การศึกษาทักษะวิชาชีพด+านการเกษตรท่ีได+รับมาตรฐาน 
ยงานท่ีถ$ายทอดเทคโนโลยีทางด+านการเกษตร แก$ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต+ 

ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพท้ังทางด+านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมสู$สังคม 
ประสิทธิภาพ 

จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน เปQนแหล$งเรียนรู+ของสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

บัณฑิตที่พ่ึงประสงค
 
 “รับผิดชอบ ใฝ}ศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม

นิยามศัพท
อธิบายวิสัยทัศน
 
 จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน 
มาตรฐาน TQF 
 เปQนแหล$งเรียนรู+ของสังคม 
ทางด+านการเกษตรในสังคมภาคใต+ 
 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเพ่ือใช+ในการบริหารจัดการ หลักสู
 มุ$งสู$อาเซียน หมายถึง การสร+างความร$วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
ประเทศอาเซียน 

อุดมการณ
ของคณะเกษตรศาสตร

 “จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน เปQนแหล$งเรียนรู+ของสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ$งสู$อาเซียน” 
 สามารถสื่อความหมายตามคุณลักษณะท่ีดีของวิสัยทัศน�ได+ดังนี้
 Core Purpose คือ จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน
และถ$ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
 Core Value คือ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 Visionary goal คือ เพ่ือพัฒ

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิต/ผู+สําเร็จการศึกษา
 2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร+างสรรค� และงานวิจัย
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพ
 4. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
 5. การบริหารและการจัดการ

 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

รับผิดชอบ ใฝ}ศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม” 

จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน หมายถึง บัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร� มีคุณภ

เปQนแหล$งเรียนรู+ของสังคม หมายถึง คณะเกษตรศาสตร�เปQนศูนย�กลางในการถ$ายทอดเทคโนโลยี
 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง คณะเกษตรศาสตร�น+อมนําแนวพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียงมาเพ่ือใช+ในการบริหารจัดการ หลักสูตร และงานฟาร�ม 

มุ$งสู$อาเซียน หมายถึง การสร+างความร$วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากร

ของคณะเกษตรศาสตร
 (Core Ideology) 
จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน เปQนแหล$งเรียนรู+ของสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถสื่อความหมายตามคุณลักษณะท่ีดีของวิสัยทัศน�ได+ดังนี้ 
จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐานสากลทางวิชาการและงานวิจัย

และถ$ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนาท+องถ่ินและสังคมภาคใต+ 

ผู+สําเร็จการศึกษา 
วิชาการ งานสร+างสรรค� และงานวิจัย 

บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
การบริหารและการจัดการ 
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ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

บัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร� มีคุณภาพตามกรอบ

คณะเกษตรศาสตร�เปQนศูนย�กลางในการถ$ายทอดเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร�น+อมนําแนวพระราชดํารัส

มุ$งสู$อาเซียน หมายถึง การสร+างความร$วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในกลุ$ม

จัดการศึกษาท่ีเปQนมาตรฐาน เปQนแหล$งเรียนรู+ของสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทางวิชาการและงานวิจัย เปQนแหล$งเรียนรู+



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร
 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
2. พัฒนาผลงานทาง

ชุมชนในท+องถ่ิน 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพสู$ชุมชนเพ่ือให+เกิดการพัฒนาท่ีต$อเนื่อง
4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปUญญาท+องถ่ินด+านการเกษตร
5. พัฒนาโครงสร+างและการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร
 เปTาประสงค
 และตัวช้ีวัด

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
เปTาประสงค
 

1. บัณฑิตมีความรู+ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม

2. บัณฑิตเปQนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

3. บัณฑิตสามารถดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมพหุวัฒนธรรมได+อย$างมี
ความสุข 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร+างสรรค�และงานวิจัย ท่ีสอดคล+องกับความต+องการของ

บริการวิชาการและวิชาชีพสู$ชุมชนเพ่ือให+เกิดการพัฒนาท่ีต$อเนื่อง และยั่งยืน
ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปUญญาท+องถ่ินด+านการเกษตร
พัฒนาโครงสร+างและการบริหารจัดการ 

ทธศาสตร
 เปTาประสงค
 และตัวช้ีวัด 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเปTาหมาย

บัณฑิตมีความรู+ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม 1.1 ร+อยละของนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
1.2 ร+อยละของบัณฑิตมีงานทําตรงตามสาขาวิชาชีพ
1.3 ร+อยละของผู+เรียนมีความรู+ 
1.4 จํานวนชั่วโมงท่ีนักศึกษาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�
นอกหลักสูตร 
1.5 จํานวนนักศึกษาท่ีได+รับรางวัลด+านคุณธรรมจริยธรรม

บัณฑิตเปQนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 2.1 ร+อยละของนักศึกษามีความสามา
ภาษาต$างประเทศ 
2.2 ร+อยละนักศึกษา/ศิษย�เก$า ได+รับรางวัลการแข$งขันใน
ภูมิภาคอาเซียน 
2.3 ร+อยละนักศึกษาท่ีได+รับการพัฒนาทางด+านวิชาการและ
วิชาชีพในต$างประเทศ 

บัณฑิตสามารถดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมพหุวัฒนธรรมได+อย$างมี

3.1 ระดับคุณภาพของบัณฑิตด+านพหุวัฒนธรรมตามความ
คิดเห็นของผู+ใช+บัณฑิต 
3.2 ร+อยละของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาประกอบอาชีพและ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3  ระดับความพึงของผู+ใช+ของบัณฑิตในการดํารงชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได+อย$างมีความสุข
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ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ท่ีสอดคล+องกับความต+องการของ

และยั่งยืน 
ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปUญญาท+องถ่ินด+านการเกษตร 

ตัวช้ีวัดเปTาหมาย 
ร+อยละของนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ี

ร+อยละของบัณฑิตมีงานทําตรงตามสาขาวิชาชีพ                    
 ความสามารถตามหลักสูตร 

จํานวนชั่วโมงท่ีนักศึกษาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�

จํานวนนักศึกษาท่ีได+รับรางวัลด+านคุณธรรมจริยธรรม 
ร+อยละของนักศึกษามีความสามารถทาง

ศิษย�เก$า ได+รับรางวัลการแข$งขันใน  

ร+อยละนักศึกษาท่ีได+รับการพัฒนาทางด+านวิชาการและ

ระดับคุณภาพของบัณฑิตด+านพหุวัฒนธรรมตามความ

ร+อยละของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาประกอบอาชีพและ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับความพึงของผู+ใช+ของบัณฑิตในการดํารงชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได+อย$างมีความสุข 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร+างสรรค�และงานวิจัย ท่ีสอดคล+องกับความต+องการ
ของชุมชนในท+องถ่ิน 

เปTาประสงค
 
1. บุคลากรได+รับการพัฒนาให+เปQนนักวิจัยมืออาชีพ

2. ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ผลงานวิจัยเปQนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
4. ผลงานวิจัยสามารถแก+ปUญหา เพ่ิมมูลค$าผลผลิต
ทางการเกษตร ตอบสนองความต+องการของท+องถ่ิน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท+องถ่ิน
5. ผลงานวิจัยสามารถนําไปบูรณาการเข+ากับการ

จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู$ชุมชน

 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร+างสรรค�และงานวิจัย ท่ีสอดคล+องกับความต+องการ

ตัวช้ีวัดเปTาหมาย
บุคลากรได+รับการพัฒนาให+เปQนนักวิจัยมืออาชีพ 1.1 ร+อยละของนักวิจัยเพ่ิมข้ึนเปQน 

บุคลากรสายสอนและวิจัย 
1.2 ร+อยละของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค�ท่ีได+รับทุนจาก
ภายในและภายนอกต$อจํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย

ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยมี 2.1ร+อยละบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีได+รับการพัฒนาด+าน
การทําวิจัย 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยมีประสิทธิภาพ 

 

ผลงานวิจัยสามารถแก+ปUญหา เพ่ิมมูลค$าผลผลิต
ทางการเกษตร ตอบสนองความต+องการของท+องถ่ิน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท+องถ่ิน 

3.1 ร+อยละของงานวิจัยได+รับการตีพิมพ�ในวารสารท่ีอยู$ใน
ฐานข+อมูลระดับชาติและนานาชาติ
3.2 ร+อยละของผลงานทางวิชาการท่ีได+รับการรับรอง
3.3 ร+อยละของผลงานทางวิชาการได+รับรอง
 
 
 
4.1 ร+อยละของงานวิจัยท่ีนําไปแก+ปUญหา เพ่ิมมูลค$าผลผลิต 
ตอบสนองความต+องการของท+องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนในท+องถ่ิน 

ไปบูรณาการเข+ากับการ

จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู$ชุมชน 

5.1 ร+อยละของงานวิจัยสามารถนําไปบูรณาการเข+ากับการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
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คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร+างสรรค�และงานวิจัย ท่ีสอดคล+องกับความต+องการ

ตัวช้ีวัดเปTาหมาย 
ร+อยละของนักวิจัยเพ่ิมข้ึนเปQน 50 % ของจํานวน

ของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค�ท่ีได+รับทุนจาก
ภายในและภายนอกต$อจํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย 

ร+อยละบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีได+รับการพัฒนาด+าน

ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริหารจัดการ

ร+อยละของงานวิจัยได+รับการตีพิมพ�ในวารสารท่ีอยู$ใน
นานาชาติ 

ร+อยละของผลงานทางวิชาการท่ีได+รับการรับรอง 
ร+อยละของผลงานทางวิชาการได+รับรอง(สิทธิบัตร) 

ร+อยละของงานวิจัยท่ีนําไปแก+ปUญหา เพ่ิมมูลค$าผลผลิต 
ตอบสนองความต+องการของท+องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ร+อยละของงานวิจัยสามารถนําไปบูรณาการเข+ากับการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 บริการวิชาการ
เปTาประสงค
 

1. เปQนศูนย�กลางการให+บริการแก$ชุมชนและสังคม
 

2. ให+บริการทางวิชาการท่ีตอบสนองต$อความต+องการ
ของชุมชนและสังคม 

3. การบริหารจัดการ การให+บริการวิชาการ แก$ชุมชน
และสังคมมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4  ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปUญญาท+องถ่ินด+านการเกษตร
เปTาประสงค
 

1. บัณฑิตตระหนักและเห็นคุณค$าของศิลปวัฒนธรรม
 
 
 
 
 

2 .  เปQน ศูนย�กลางข+อ มูลด+ านภู มิปUญญาท+อง ถ่ิน

การเกษตร 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

บริการวิชาการ และวิชาชีพสู$ชุมชนเพ่ือให+เกิดการพัฒนาท่ีต$อเนื่อง และยั่งยืน
ตัวช้ีวัดเปTาหมาย

เปQนศูนย�กลางการให+บริการแก$ชุมชนและสังคม 1.1 ระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
1.2  จํานวนโครงการท่ีขอรับบริการวิชาการ

ให+บริการทางวิชาการท่ีตอบสนองต$อความต+องการ
2.1 ระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
2.2 จํานวนโครงการท่ีให+บริการวิชาการ

การบริหารจัดการ การให+บริการวิชาการ แก$ชุมชน 3.1 ระดับความสําเร็จการให+บริการทางวิชาการ
 
 

ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปUญญาท+องถ่ินด+านการเกษตร
ตัวช้ีวัดเปTาหมาย

ฑิตตระหนักและเห็นคุณค$าของศิลปวัฒนธรรม 1.1 ร+อยละของผู+เรียนท่ีเข+าร$วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ�
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมต$อผู+เรียนท้ังหมด
1.2 ร+อยละของโครงการอนุรักษ�และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมต$อ
จํานวนโครงการท้ังหมด 
 
1.3  ร+อยละของโครงการอนุรักษ�และพัฒนาศิลปวัฒน
มีบุคคลภายนอก/ชุมชนเข+าร$วม

เปQน ศูนย�กลางข+อ มูลด+ านภู มิปUญญาท+อง ถ่ิน 2.1 จํานวนฐานข+อมูลของศิลปวัฒนธรรม
ท่ีมีการรวบรวม 
2.2  จํานวนของผู+ใช+ฐานข+อมูลด+านภูมิปUญญาท+องถ่ิน
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+ฐานข+อมูลด+าน
ศิลปวัฒนธรรมท+องถ่ิน 
 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  11/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

และวิชาชีพสู$ชุมชนเพ่ือให+เกิดการพัฒนาท่ีต$อเนื่อง และยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดเปTาหมาย 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการ 
จํานวนโครงการท่ีขอรับบริการวิชาการ 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการ 
รท่ีให+บริการวิชาการ 

ระดับความสําเร็จการให+บริการทางวิชาการ 

ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปUญญาท+องถ่ินด+านการเกษตร 
ตัวช้ีวัดเปTาหมาย 

ร+อยละของผู+เรียนท่ีเข+าร$วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ�
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมต$อผู+เรียนท้ังหมด 

ร+อยละของโครงการอนุรักษ�และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมต$อ

ร+อยละของโครงการอนุรักษ�และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท่ี
ชุมชนเข+าร$วม 

จํานวนฐานข+อมูลของศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปUญญาท+องถ่ิน 

จํานวนของผู+ใช+ฐานข+อมูลด+านภูมิปUญญาท+องถ่ิน 
ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+ฐานข+อมูลด+าน



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 พัฒนาโครงสร+างและการบริหารจัดการ
เปTาประสงค
 

1. ระบบการบริหารจัดการมีความคล$องตัวและทันสมัย
 

2.ระบบสารสนเทศและฐานข+อมูลส$วนกลางสามารถ
นําไปใช+เพ่ือการบริหารจัดการได+อย$างมีประสิทธิภาพ
 

 

3.บุคลากรมีความรู+ความสามารถตรงตามภาระงาน
และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย$างเต็มศักยภาพ
 

 

 

 

 

 

4. พัฒนาคณะสู$องค�กรแห$งการเรียนรู+อย$างต$อเนื่อง

พร+อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

พัฒนาโครงสร+างและการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดเปTาหมาย

ระบบการบริหารจัดการมีความคล$องตัวและทันสมัย 1.1 ร+อยละของข้ันตอนปฏิบัติด+านบริหารจัดการท่ีได+รับการ
จัดทําให+เกิดความคล$องตัวและทันสมัย
1.2  ระดับความพึงพอใจของผู+รับบริการ
 

ระบบสารสนเทศและฐานข+อมูลส$วนกลางสามารถ
นําไปใช+เพ่ือการบริหารจัดการได+อย$างมีประสิทธิภาพ 

2.1 จํานวนระบบสารสนเทศและฐานข+อมูลท่ีสามารถนําไปใช+
ในการบริหารจัดการได+อย$างมีประสิทธิภาพ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+ระบบสารสนเทศและ
ฐานข+อมูล 
 

บุคลากรมีความรู+ความสามารถตรงตามภาระงาน
และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย$างเต็มศักยภาพ 

3.1 ร+อยละของบุคลากรท่ีเข+าสู$ตําแหน$งสูงข้ึนท้ังสายสอนและ
วิจัย และสายสนับสนุน 

3.2 ร+อยละของบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน
3.3 ร+อยละของบุคลากรท่ีได+รับการพัฒนาคว

ตามวิชาชีพ 
3.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต$อสวัสดิการ
3.5 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการกํากับ 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 

พัฒนาคณะสู$องค�กรแห$งการเรียนรู+อย$างต$อเนื่อง 4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณะ

เรียนรู+ด+านการเกษตร 

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  12/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ตัวช้ีวัดเปTาหมาย 
ร+อยละของข้ันตอนปฏิบัติด+านบริหารจัดการท่ีได+รับการ

จัดทําให+เกิดความคล$องตัวและทันสมัย 
งพอใจของผู+รับบริการ 

จํานวนระบบสารสนเทศและฐานข+อมูลท่ีสามารถนําไปใช+
ในการบริหารจัดการได+อย$างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+ระบบสารสนเทศและ

ร+อยละของบุคลากรท่ีเข+าสู$ตําแหน$งสูงข้ึนท้ังสายสอนและ

ร+อยละของบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน 
ร+อยละของบุคลากรท่ีได+รับการพัฒนาความรู+และทักษะ

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต$อสวัสดิการ 
ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการกํากับ 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณะสู$องค�กรแห$งการ



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
                   

�������	�
����� ����ก�������� ��������������
���������������.�. 2558 – 2562 

:  

พฒันาโครงสร้างและการบริหารจดัการ 

ส่งเสริมการทาํนุบาํรุง ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม ใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

พฒันาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์
และงานวิจยั เพื)อแกป้ัญหาชุมชนและ

สังคมใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนเพื)อให้
เกิดการพฒันาที)ต่อเนื)อง และย ั)งยนื 

พฒันางานวจิยัดา้นการเกษตรที)มีคุณภาพ
ในระดบัชาติ และนานาชาติ เพื)อแกไ้ข
ปัญหาชุมชนและสังคมใน 3 จงัหวดั

ชายแดนใต ้

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหง้านบริการ
วิชาการของคณะเกษตรศาสตร์เป็น

ศนูยก์ลางในการใหบ้ริหารความรู้ และ
ทกัษะวิชาชีพดา้นการเกษตรเพื)อใหชุ้มชน

ใน 3 จงัหวดัชายแดนใตเ้กิดการพฒันา
อยา่งต่อเนื)อง และย ั)งยนื 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ตระหนกัถึงคุณค่า
ของศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ)นใน 3 จงัหวดั

ชายแดนใต ้

ระบบและกลไกการบริหารจดัการมีความ
คล่องตวั ทนัสมยั และสามารถตรวจสอบ

ได ้

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

พฒันาระบบงานวิจยั และนกัวจิยัที)มี
คุณภาพ ระบบสารสนเทศหรือฐานขอ้มลูมีความทนัสมยั 

สามารถนาํไปใชเ้ป็นเครื)องมือในการตดัสินใจ
อยา่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกส่วนงาน 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  13/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

อยา่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกส่วนงาน 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�
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ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 
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คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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ผูร้ับผิดชอบกลยทุธ์ 

1.1.1 หัวหนา้งานหลกัสูตรและการสอน 

1.1.2 หัวหนา้งานอาจารยท์ี)ปรึกษา 

1.1.3 หัวหนา้งานหลกัสูตรและการสอน 

1.1.4  -หัวหน้างานอาจารยท์ี)ปรึกษา            - 

คณะกรรมการหลกัสูตร 

ผูก้าํกบักลยทุธ์ 

1.1.1 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
วิชาการ 

1.1.2 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
วิชาการ 

1.1.3 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย

กลยทุธ์ 

1.1.1 พฒันาระบบการจัดการเรียนการสอนที)เน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั โดยใชว้ิธีการสอนที)หลากหลาย 
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกกํากับติดตามผู ้เ รียนตลอด
หลกัสูตร 
1.1.3 ส่งเสริมการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐาน TQF และมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.4 พฒันาระบบการช่วยเหลือนกัศึกษาที)มีผลการเรียนตํ)า 

1.2.1 ส่งเสริมการไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพตรงตาม

สาขาอาชีพ 

ตวัชี8วดั 

1.1 ร้อยละของนักศึกษาสําเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาที)กาํหนด 

1.2 ร้อยละของบัณฑิตมีงานทาํตรงตาม

สาขาวิชาชีพ          

1.3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ 

ความสามารถตามหลกัสูตร 

1.4 จาํนวนชั)วโมงที)นักศึกษาทาํกิจกรรม

เป้าประสงค ์

1 .  บัณ ฑิ ต มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ 
คุณธรรมจริยธรรม 

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

คณะกรรมการหลกัสูตร 

1.2.1    - หัวหน้างานแนะแนว / - หัวหน้างาน

แผน 

1.3.1 หัวหนา้งานหลกัสูตรและการสอน 

1.3.2 หัวหนา้งานหลกัสูตรและการสอน 

1.3.3 หัวหน้างานผลิตสื)อและตาํรา / หัวหน้ากลุ่ม

 / คณะกรรมการส่งเสริมการผลิต และจาํหน่าย 

2.1.1 หวัหนา้งานหลกัสูตรและการสอน 

 

3.1.1 หวัหนา้กิจกรรม - งานหลกัสูตร 

1.1.3 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
วิชาการ 

1.1.4 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
วิชาการ 

       1.2.1 รองคณบดีฝ่ายพฒันา

นกัศึกษา / รองคณบดีฝ่ายแผน 

1.3.1  
2.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

3.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รอง

สาขาอาชีพ 

1.3.1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตาม

หลกัสูตร 

1.3.2 พฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นวิชาการ การเรียนการ

สอน และการวดัประเมินผล 

1.3.3 จัดหาและพฒันาสื)อและสิ)งสนับสนุนการเรียนรู้ให้

ทนัสมยัและเพียงพอกบัผูเ้รียน 

1.3.4 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศ 

1.4.1 ส่งเสริมนกัศึกษาใหม้ีกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ/

2.1.1 พฒันาทกัษะนกัศึกษาดา้นภาษาต่างประเทศ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา/ศิษยเ์ก่าเขา้

ร่วมกิจกรรม/โครงการในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพใน
 

3.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนหรือ

1.4 จาํนวนชั)วโมงที)นักศึกษาทาํกิจกรรม

บาํเพญ็ประโยชน์นอกหลกัสูตร 

1.5 จาํนวนนักศึกษาที)ได้รับรางวัลด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

2.1 ร้อยละของนักศึกษามีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 

2.2 ร้อยละนักศึกษา/ศิษยเ์ก่า ไดร้ับรางวลั

การแข่งขนัในภูมิภาคอาเซียน 

2.3 ร้อยละนักศึกษาที)ได้รับการพฒันา

ทางดา้นวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ 
3.1 ระดบัคุณภาพของบณัฑิตดา้นพหุวฒันธรรม
ตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2. บณัฑิตเป็นที)ยอมรับในระดบั

ภูมิภาคอาเซียน 

3.บณัฑิตสามารถดาํรงชีวิตตาม

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  15/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

3.1.1 หวัหนา้กิจกรรม - งานหลกัสูตร 

 

3.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รอง

คณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา 

 

3.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนหรือ

กิจกรรมนกัศึกษาดา้นพหุวฒันธรรม 

3.1.2 พฒันาระบบการติดตามคุณภาพบณัฑิตดา้นพหุ
วฒันธรรม 

3.1.2 ส่งเสริมการใช้ชีวิต การทาํการเกษตร ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2.1 พฒันาระบบการติดตามการดาํรงชีวิตในสังคม
พหุวฒันธรรม 

3.2.2 ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในคณะ
ในการดาํรงชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม 

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นพหุวฒันธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของบณัฑิต/นกัศึกษา/ศิษยเ์ก่า 

ตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.2 ร้อยละของบณัฑิตที)จบการศึกษาประกอบ
อาชีพและดาํเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.บณัฑิตสามารถดาํรงชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สงัคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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ผูร้ับผิดชอบกลยทุธ์ 

1.1.1  หวัหนา้งานวิจยั 
1.1.2 หวัหนา้งานวิจยั 
1.1.3 หวัหนา้งานวิจยั 
1.1.4 หวัหนา้งานวิจยั 
1.1.5 หวัหนา้งานวิจยั 
1.2.1 หวัหนา้งานวิจยั 
1.2.2 หวัหนา้งานวิจยั 

ผูก้าํกบักลยทุธ์ 

1.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.1.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.1.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

กลยทุธ์ 

1.1.1 สร้างนักวิจัยและนักสิ) งประดิษฐ์ที) มี
คุณภาพ 

1.1.2 สร้างกลุ่มนักวิจยัหรือนักสิ)งประดิษฐ์
ที)เป็นเลิศเฉพาะทาง 
1.1.3 สร้างระบบนกัวิจยัพี)เลี8ยง 
1.1.4 สร้างเครือข่ายนกัวิจยั 
1.1.5 สร้างระบบแรงจูงใจ 

1.2.1 สนบัสนุนทุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ 

1.2 .2  สร้างระบบฐานข้อมูล แหล่ งทุน

ตวัชี8วดั 

1.1 ร้อยละของนกัวิจยัเพิ)มขึ8นเป็น 50 

% ของจาํนวนบคุลากรสายสอนและ

วิจยั 

1.2 ร้อยละของงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคท์ี)ไดร้ับทนุจากภายในและ
ภายนอกต่อจาํนวนบุคลากรสายสอน
และวิจยั 

เป้าประสงค ์

1. บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ให้เป็นนกัวิจยัมืออาชีพ 

2.  ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการงานวิจยัมี
ประสิทธิภาพ 

3.  

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

  

1.2.2 หวัหนา้งานวิจยั 
2.1.1 หวัหนา้งานวิจยั 
2.2.1 หวัหนา้งานวิจยั 
3.1.1 หวัหนา้งานวิจยั 
3.1.2 หวัหนา้งานวิจยั 
3.1.3 หวัหนา้งานวิจยั 
3.2.1 หวัหนา้งานวิจยั 
3.3.1 หวัหนา้งานวิจยั 
4.1.1 หวัหนา้งานวิจยั 
4.1.2 หวัหนา้งานวิจยั 
5.1.1 หวัหนา้งานวิจยั 
5.1.2 หวัหนา้งานวิจยั 

  

1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.3.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

1.2 .2  สร้างระบบฐานข้อมูล แหล่ งทุน
ภายนอกให้นกัวิจยัสามารถเขา้ถึง 
2 . 1 . 1  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุค ล าก ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคการทําวิจัยที)
ทนัสมยั 
2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จดัการงานวิจยัให้มีประสิทธิภาพ 

3.1.1 สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงาน
ระดบัชาติและนานาชาติ 

3.1.2. พฒันาห้องปฏิบตัิการและเครื) องมือที)
ไดม้าตรฐาน เพื)อสนบัสนุนการทาํวิจยั 
3.1.3 พัฒนาการเขียนบทความวิจัยและ
บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ พื) อ ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น
ระดบัชาติและนานาชาติ 

3.2.1 สนับสนุนการผลิตตาํราและผลงาน
ทางวิชาการ 
3.3.1 สนับสนุนการขอจดสิทธิบัตรของ
งานวิจยัและสิ)งประดิษฐ ์

และวิจยั 

2.1 ร้อยละบุคลากรสายสอนและวิจยัที)

ไดร้ับการพฒันาดา้นการทาํวิจยั 

2.2 ระดบัความสาํเร็จของระบบและ

กลไกการบริหารจดัการงานวิจยัมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 ร้อยละของงานวิจยัไดร้ับการ

ตีพิมพใ์นวารสารที)อยูใ่นฐานขอ้มูล
ระดบัชาติและนานาชาติ 

3.2 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที)

ไดร้ับการรับรอง 

3.3 ร้อยละของผลงานทางวิชาการ

ไดร้ับรอง(สิทธิบตัร) 

4.1 ร้อยละของงานวิจยัที)นาํไป

3.  ผลงานวิจยัเป็น
มาตรฐานสากล 

4. ผลงานวิจยัสามารถ
แกป้ัญหา เพิ)มมูลคา่ผลผลิต
ทางการเกษตร ตอบสนอง
ความตอ้งการของทอ้งถิ)น 
เพื)อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในทอ้งถิ)น 

5. ผลงานวิจยัสามารถนาํไป
บูรณาการเขา้กบัการจดัการ
เรียนการสอนและการ
บริการวิชาการสู่ชุมชน : PL-AGR-01 

: 15กันยายน2554 
ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 

หน+าท่ี  16/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

งานวิจยัและสิ)งประดิษฐ ์

4.1.1 สนบัสนุนการประยกุตง์านวิจยัเพื)อใช้
ประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถิ)น 

4.1.2 จัดระบบบริหารจัดการความรู้จาก
งานวิจัยเพื)อนําไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
และทอ้งถิ)น 

5 .1 .1  ส่ ง เ ส ริ ม ก าร นําผ ล ง า น วิ จัย  ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนและบริการชุมชนในทอ้งถิ)น 

5.1.2 จัดระบบบริหารจัดการความรู้จาก
ง า น วิ จั ย ใ ห้ นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื) อ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 

4.1 

แกป้ัญหา เพิ)มมูลค่าผลผลิต ตอบสนอง
ความตอ้งการของทอ้งถิ)น เพื)อยกระดบั
คุณภาพชีวิตของชุมชนในทอ้งถิ)น 

5.1 ร้อยละของงานวจิยัสามารถ

นาํไปบูรณาการเขา้กบัการจดัการ
เรียนการสอนและการบริการวชิาการ 

บริการวิชาการสู่ชุมชน 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ���!"��	�
�������� 3 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนเพื)อให้เกิดการพฒันาที)ต่อเนื)อง และย ั)งยนื 

ผูร้ับผิดชอบกลยทุธ์ 

1.1.1 
1.1.2 
1.2.1 
2.1.1 
2.2.1 
3.1.1 
3.1.2 

ผูก้าํกบักลยทุธ์ 

1.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

กลยทุธ์ 

1.1 .1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
บริการวิชาการให้กับชุมชนและ
สงัคมอยา่งทั)วถึง 
1.1.2  สํารวจความต้องการการ
บริการวิชาการในชุมชนและสงัคม 

1 . 2 . 1  ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
ให้บ ริกา รวิช ากา รสู่ ชุ มชนแล ะ

ตวัชี8วดั 

1.1 ระดบัความพึงพอใจใน
การรับบริการ 
1.2 จาํนวนโครงการที)ขอรับ
บริการวิชาการ 
2.1 ระดบัความพึงพอใจใน
การรับบริการ 
2.2 จาํนวนโครงการที)

เป้าประสงค ์

1. เป็นศูนยก์ลางการ
ให้บริการแก่ชุมชนและ
สงัคม 

2. ให้บริการทางวิชาการที)
ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชุมชนและ

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

 

3.1.2 
3.1.3 

3.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ให้บ ริกา รวิช ากา รสู่ ชุ มชนแล ะ
สงัคม 

2.1.1 สํารวจข้อมูลความต้องการ
การให้บริการวิชาการของชุมชน
และสงัคม 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สงัคม 

3.1.1ส่งเสริมให้มีการนาํความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริการวิชาการ 
วิชาชีพมาบูรณาการเรียนการสอน
และการวิจยั 
3.1.2 พฒันาระบบการติดตามและ
ประเมินผลความสําเ ร็จของการ

 

2.2 จาํนวนโครงการที)
ให้บริการวิชาการ 
3.1 ระดบัความสาํเร็จการ
ให้บริการทางวิชาการ 

ตอ้งการของชุมชนและ
สงัคม 

3. การบริหารจดัการ การ
ให้บริการวิชาการ แก่
ชุมชนและสงัคมมี
ประสิทธิภาพ 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  17/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ประเมินผลความสําเ ร็จของการ
ให้บริการวิชาการ 
3.1.3 ส่งเสริมการแลกเปลี)ยนเรียนรู้
การบริการวิชาการ 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ���!"��	�
�������� 4 ทาํนุบาํรุง ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญาทอ้งถิ)นดา้นการเกษตร 

ผูร้ับผิดชอบกลยทุธ์ 

1.1.1 
1.1.2 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
2.1.1 
2.2.1 

ผูก้าํกบักลยทุธ์ 

1.1.1 
1.1.2 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
2.1.1 
2.2.1 

กลยทุธ์ 

1.1.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และสร้าง
จิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 

1.1.2 บูรณาการศิลปวฒันธรรมกบั
การเรียนการสอน/วิจยั/บริการ
วิชาการ/กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
1.3.1 ส่งเสริม สนบัสนุน สืบสาน 

ตวัชี8วดั 

1.1 ร้อยละของผูเ้รียนที)เขา้ร่วม
กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์
และพฒันาศิลปวฒันธรรมต่อ
ผูเ้รียนทั8งหมด 

1.2 ร้อยละของโครงการ
อนุรักษแ์ละพฒันา
ศิลปวฒันธรรมต่อจาํนวน

เป้าประสงค ์

1. บณัฑิตตระหนกัและเห็น
คุณค่าของศิลปวฒันธรรม 

2. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถิ)น
การเกษตร 

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

2.2.1 
2.3.1 
 

2.2.1 
2.3.1 

 

1.3.1 ส่งเสริม สนบัสนุน สืบสาน 
และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 

1.3.2 เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่
สงัคมในระดบัชาติและนานาชาติ 

1.3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการ
แลกเปลี)ยนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.1.1 ส่งเสริมการรวบรวม
ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ)น
ดา้นการเกษตร 
2.2.1 ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์
เชิงรุกในการใชฐ้านขอ้มูลภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ)น 

ศิลปวฒันธรรมต่อจาํนวน
โครงการทั8งหมด 

1.3  ร้อยละของโครงการ
อนุรักษแ์ละพฒันา
ศิลปวฒันธรรมที)มี
บุคคลภายนอก/ชุมชนเขา้ร่วม 

2.1 จาํนวนฐานขอ้มลูของ
ศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ)น ที)มีการรวบรวม 

2.2  จาํนวนของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ)น 

2.3 ระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชฐ้านขอ้มูลดา้น
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ)น 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  18/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ปัญญาทอ้งถิ)น 

2.3.1 ส่งเสริมให้มีการพฒันา
ฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิ)นอยา่งต่อเนื)องเป็นที)ยอมรับ 

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ)น 

 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ���!"��	�
�������� 5 พฒันาโครงสร้างและการบริหารจดัการ 

ผูร้ับผิดชอบกลยทุธ์ 

1.1.1 
1.2.1 
3.1.1 
3.2.1 
3.3.1 
3.4.1 
3.5.1 

ผูก้าํกบักลยทุธ์ 

1.1.1หวัหนา้สาํนกังานคณบดี 

1.2.1 รองคณบดีทุกฝ่าย/ หัวหน้า
สาํนกังานคณบดี 

3.1.1 หวัหนา้สาํนกังานคณบดี 

3.2.1  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.3.1 หวัหนา้สาํนกังานคณบดี 
3.4.1 หวัหนา้สาํนกังานคณบดี 

กลยทุธ์ 

1.1 .1  ส่งเสริมให้ มีการกระจาย
อาํนาจในการบริหารจดัการ 
1.2.1 ส่งเสริมและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่งที)สูงขึ8น 

3.2.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้

ตวัชี8 วดั 

1.1 ร้อยละของขั8นตอนปฏิบตัิดา้น
บริหารจดัการที)ไดร้ับการจดัทาํให้
เกิดความคล่องตวัและทนัสมยั 
1.2  ระดบัความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการ 
2.1 จาํนวนระบบสารสนเทศและ
ฐานขอ้มูลที)สามารถนาํไปใช้ในการ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งมี

เป้าประสงค ์

1. ระบบการบริหารจดัการมี
ความคล่องตวัและทนัสมยั 

2. ระบบสารสนเทศและ
ฐานขอ้มูลส่วนกลาง
สามารถนาํไปใชเ้พื)อการ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งมี

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

3.5.1 
4.1.1 
 

3.4.1 หวัหนา้สาํนกังานคณบดี 
3.5.1 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน 
4.1.1รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน/ 
 

3.2.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้
บุคลากรมีคุณวฒุิที)เพิ)มขึ8น 

3.3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
และทกัษะตามวิชาชีพ 

3.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
สวสัดิการแก่บุคลากร 
3.5.1 ส่งเสริมให้มีระบบและกลไก
ใ น ก า ร กํ า กั บ  ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 

(Monitoring Evaluation 

System) ของทุกส่วนงาน 

รวมทั8งพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ

บริหารจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 

3.1 ร้อยละของบุคลากรที)เขา้สู่
ตาํแหน่งสูงขึ8นทั8งสายสอนและวจิยั 
และสายสนบัสนุน 

3.2 ร้อยละของบุคลากรที)มีคุณวฒุิ
เพิ)มขึ8น 

3.3 ร้อยละของบุคลากรที)ไดร้ับการ
พฒันาความรู้และทกัษะตามวชิาชีพ 

3.4 ระดบัความพึงพอใจของ
บุคลากรที)มีต่อสวสัดิการ 
3.5 ระดบัความสาํเร็จของระบบและ
กลไกในการกาํกบั ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

4.1 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา

บริหารจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตรงตามภาระ
งานและมีขวญักาํลงัใจใน
การปฏิบตัิงานอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 

4. พฒันาคณะสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้อยา่งต่อเนื)อง
พร้อมรับการเปลี)ยนแปลง 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  19/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

รวมทั8งพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบตัิงานและกาํหนดมาตรการ
รองรับความรับผิดและรับชอบ 

4.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนคณะสู่
อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
การเกษตรที)เนน้การวิจยัและพฒันา 

4.1 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
คณะสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้น
การเกษตร 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 � #� ��$�� �����2��!����3�� #�����/)$� #� ��$�� ���ก��	�
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กลยทุธ์ 

1.1.1 พฒันาระบบการจัดการเรียนการสอนที)เน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั โดยใชว้ิธีการสอนที)หลากหลาย 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกกาํกับติดตามผู ้เ รียนตลอด

หลกัสูตร 

1.1.3 ส่งเสริมการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

 

ปีที)ดาํเนินการ/ค่าเป้าหมาย 

62 

 

 

 

61 
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ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1.1 ร้อยละของนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาในระยะเวลาที)
กาํหนด 

1.2 ร้อยละของบณัฑิตมีงานทาํตรงตามสาขาวิชาชีพ      

1.3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ 

เป้าประสงค ์

1. บณัฑิตมีความรู้ ทกัษะ คุณธรรมจริยธรรม 

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

กรอบมาตรฐาน TQF และมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.4 พฒันาระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที)มีผลการ

เรียนตํ)า 

1.2.1 ส่งเสริมการไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพตรง

ตามสาขาอาชีพ 

1.3.1 พฒันาคุณภาพบณัฑิตให้มีสมรรถนะตรงตาม

หลกัสูตร 

1.3.2 พฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นวิชาการ การเรียน

การสอน และการวดัประเมินผล 

1.3.3 จดัหาและพฒันาสื)อและสิ)งสนบัสนุนการเรียนรู้

ใหท้นัสมยัและเพียงพอกบัผูเ้รียน 

1.3.4 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับ

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ห รื อ เ อ ก ช น  ใ น ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ
ต่างประเทศ 

1.4.1 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีกิจกรรมจิตอาสา/จิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ 

ความสามารถตามหลกัสูตร 
1.4 จํานวนชั)วโมงที)นักศึกษาทาํกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์
นอกหลกัสูตร 

1.5 จาํนวนนกัศึกษาที)ไดร้ับรางวลัดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

2.1 ร้อยละของนกัศึกษามีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

2.2 ร้อยละนกัศึกษา/ศิษยเ์ก่า ไดร้ับรางวลัการแข่งขนัใน
ภูมิภาคอาเซียน 
2.3 ร้อยละนกัศึกษาที)ไดร้ับการพฒันาทางดา้นวิชาการและ
วิชาชีพในต่างประเทศ 
3.1 ระดับคุณภาพของบัณฑิตด้านพหุวฒันธรรมตามความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3.2 ร้อยละของบณัฑิที)จบการศึกษาประกอบอาชีพและดาํเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 

2. บณัฑิตเป็นที)ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

3.บณัฑิตสามารถดาํรงชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสงัคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมี
ความสุข : PL-AGR-01 

: 15กันยายน2554 
ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 

หน+าท่ี  20/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

1.4.1 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีกิจกรรมจิตอาสา/จิต

สาธารณะ/บาํเพ็ญประโยชน์/ทาํงาน เพื)อพฒันาตนเอง
เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและสังคม 

1.5.1 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมทั8งในและนอกสถานศึกษา 

2.1.1 พฒันาทกัษะนกัศึกษาดา้นภาษาต่างประเทศ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนนกัศึกษา/ศิษยเ์ก่าเขา้ร่วม

กิจกรรม/โครงการในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม/

โครงก ารพัฒน าทาง ด้านวิช าการ และวิช าชีพใ น
ต่างประเทศ 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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กลยทุธ์ 

1.1.1 สร้างนักวิจัยและนักสิ) งประดิษฐ์ที) มี

คุณภาพ 

1.1.2 สร้างกลุ่มนักวิจัยหรือนักสิ) งประดิษฐ์ที)

เป็นเลิศเฉพาะทาง 

1.1.3 สร้างระบบนกัวิจยัพี)เลี8ยง 

1.1.4  

ปีที)ดาํเนินการ/ค่าเป้าหมาย 
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ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1.1 ร้อยละของนกัวิจยัเพิ)มขึ8นเป็น 50 % ของจาํนวนบุคลากรสายสอน

และวิจยั  

1.2 ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ี)ไดร้ับทุนจากภายในและภายนอก

ต่อจาํนวนบุคลากรสายสอนและวิจยั 

2.1ร้อยละบุคลากรสายสอนและวจิยัที)ไดร้ับการพฒันาดา้นการ

ทาํวิจยั 

เป้าประสงค ์

1. บุคลากรไดร้ับการพฒันาให้เป็นนกัวิจยัมืออาชีพ 

2. ระบบและกลไกการบริหารจดัการงานวิจยัมี

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

1.1.4 สร้างเครือข่ายนกัวิจยั 

1.1.5 สร้างระบบแรงจูงใจ 

1.2.1 สนบัสนุนทุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ 

1.2.2 สร้างระบบฐานขอ้มูลแหล่งทุนภายนอก

ให้นกัวิจยัสามารถเขา้ถึง 

2.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรม

และพฒันาเทคนิคการทาํวิจยัที)ทนัสมยั 

2.2.1 พฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการ

งานวิจยัให้มีประสิทธิภาพ 

3.1.1 สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงาน

ระดบัชาติและนานาชาติ 

3.1.2. พฒันาห้องปฏิบตัิการและเครื) องมือที)ได้

มาตรฐาน เพื)อสนบัสนุนการทาํวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํวิจยั 

2.2 ระดบัความสาํเร็จของระบบและกลไกการบริหารจดัการ

3.1 ร้อยละของงานวจิยัไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารที)อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบัชาติและนานาชาติ 

3.2 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที)ไดร้ับการรับรอง 

3.3 ร้อยละของผลงานทางวิชาการไดร้ับรอง(สิทธิบตัร) 

 
4.1 ร้อยละของงานวจิยัที)นาํไปแกป้ัญหา เพิ)มมูลค่าผลผลิต 

ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ)น เพื)อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในทอ้งถิ)น 

 

2. 

ประสิทธิภาพ 

3. ผลงานวิจยัเป็นมาตรฐานสากล 

4. ผลงานวิจยัสามารถแกป้ัญหา เพิ)มมลูค่าผลผลิต

ทางการเกษตร ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ)น 
เพื)อยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนในทอ้งถิ)น 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  21/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

มาตรฐาน เพื)อสนบัสนุนการทาํวิจยั 

3.1.3 พัฒนาการเขียนบทความวิจัยและ

บทความวิชาการเพื)อตีพิมพ์ผลงานระดบัชาติและ
นานาชาติ 

3.2.1 สนับสนุนการผลิตตาํราและผลงานทาง

วิชาการ 

3.3.1 สนับสนุนการขอจดสิทธิบัตรของ

งานวิจยัและสิ)งประดิษฐ ์

4.1.1 สนับส นุนการประยุกต์งานวิจัยเพื)อใช้

ประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถิ)น 

     

 

5.1 ร้อยละของงานวจิยัสามารถนาํไปบูรณาการเขา้กบัการ

จดัการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

5. ผลงานวิจยัสามารถนาํไปบูรณาการเขา้กบัการ

จดัการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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กลยทุธ์ 

1.1.1 ประชาสมัพนัธ์โครงการบริการ
วิชาการให้กบัชุมชนและสังคมอย่าง
ทั)วถึง 
1.1.2 สาํรวจความตอ้งการการบริการ
วิชาการในชุมชนและสงัคม 

1 . 2 . 1  ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร

ปีที)ดาํเนินการ/ค่าเป้าหมาย 
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ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1.1 ระดบัความพึงพอใจในการรับบริการ 

1.2 จาํนวนโครงการที)ขอรับบริการวิชาการ 

 
2.1 ระดบัความพึงพอใจในการรับบริการ 

เป้าประสงค ์

1. เป็นศูนยก์ลางการให้บริการแก่ชุมชนและสงัคม 

 

 
2. ให้บริการทางวิชาการที)ตอบสนองต่อความตอ้งการ

 

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

1 . 2 . 1  ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสงัคม 

2.1.1 สํารวจขอ้มูลความตอ้งการการ
ให้บริการวิชาการของชุมชนและ
สงัคม 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 

3.1.1ส่งเสริมให้มีการนาํความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริการวิชาการ 
วิชาชีพมาบูรณาการเรียนการสอน
และการวิจยั 
3.1.2 พฒันาระบบการติดตามและ
ประเ มินผล ควา มสํา เ ร็จของก า ร
ให้บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ระดบัความพึงพอใจในการรับบริการ 

 

2.2 จาํนวนโครงการที)ให้บริการวิชาการ 

3.1 ระดบัความสาํเร็จการใหบ้ริการทางวิชาการ 

ของชุมชนและสงัคม 

 

3. การบริหารจดัการ การให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน
และสงัคมมีประสิทธิภาพ 

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  22/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ให้บริการวิชาการ 
3.1.3 ส่งเสริมการแลกเปลี)ยนเรียนรู้
การบริการวิชาการ 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ���!"��	�
�������� 4ส่งเสริมการทาํนุบาํรุง ศาสนาและศิลปวฒันธรรม ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กลยทุธ์ 

1.1.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และ

สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 

1.1.2 บูรณาการศิลปวฒันธรรมกบั

การเรียนการสอน/วิจยั/บริการ

ปีที)ดาํเนินการ/ค่าเป้าหมาย 

62 

 

61 

 

60 
 

59 
 

58 
 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1.1 ร้อยละของผูเ้รียนที)เขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ

อนุรักษแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมต่อผูเ้รียนทั8งหมด 

1.2 ร้อยละของโครงการอนุรักษแ์ละพฒันา

ศิลปวฒันธรรมต่อจาํนวนโครงการทั8งหมด 

1.3  

เป้าประสงค ์

1. บณัฑิตตระหนกัและเห็นคุณคา่ของ

ศิลปวฒันธรรม 

 

 

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

การเรียนการสอน/วิจยั/บริการ
วิชาการ/กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

1.3.1 ส่งเสริม สนบัสนุน สืบสาน 

และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 

1.3.2 เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่

สงัคมในระดบัชาติและนานาชาติ 

1.3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการ

แลกเปลี)ยนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.1.1 ส่งเสริมการรวบรวม

  
   

 

1.3  ร้อยละของโครงการอนุรักษแ์ละพฒันา

ศิลปวฒันธรรมที)มีบุคคลภายนอก/ชุมชนเขา้ร่วม 

2.1 จาํนวนฐานขอ้มูลของศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ)น ที)มีการรวบรวม 

2.2  จาํนวนของผูใ้ชฐ้านขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ)น 

2.3 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูลดา้น

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ)น 
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ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  23/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

2.1.1 ส่งเสริมการรวบรวม

ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ)นดา้น
การเกษตร 

2.2.1 ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์

เชิงรุกในการใชฐ้านขอ้มูลภูมิปัญญา
ทอ้งถิ)น 

2.3.1 ส่งเสริมให้มีการพฒันา

ฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม
 

 

2. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ)น

การเกษตร 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ���!"��	�
�������� 5 พฒันาโครงสร้างและการบริหารจดัการ 

กลยทุธ์ 

1.1.1 ส่งเสริมให้มีการกระจาย

อาํนาจในการบริหารจดัการ 

1.2.1 ส่งเสริมและพฒันาระบบการ

บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

3.1.1 

ปีที)ดาํเนินการ/ค่าเป้าหมาย 
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61 

 

 

60 
 

 

59 
 

 

58 
 

 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1.1 ร้อยละของขั8นตอนปฏิบตัิดา้นบริหารจดัการที)

ไดร้ับการจดัทาํให้เกิดความคล่องตวัและทนัสมยั 

1.2  ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

 

เป้าประสงค ์

1.  ระบบการบริหารจดัการมีความคล่องตวัและ

ทนัสมยั 

 

 

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

 

3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่งที)สูงขึ8น 

3.2.1 ส่งเสริม และสนบัสนุนให้

บุคลากรมีคุณวฒุิที)เพิ)มขึ8น 

3.3.1 ส่งเสริม และสนบัสนุนให้

บุคลากรได้รับการพฒันาความรู้และ
ทกัษะตามวิชาชีพ 

3.4.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี

สวสัดิการแก่บุคลากร 

3.5.1 ส่งเสริมให้มีระบบและกลไก

ในการกาํกบั ติดตามและประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 จาํนวนระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลที)สามารถ

นาํไปใชใ้นการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศและ

ฐานขอ้มูล 

 

3.1 ร้อยละของบุคลากรที)เขา้สู่ตาํแหน่งสูงขึ8นทั8งสาย

สอนและวิจยั และสายสนบัสนุน 

3.2 ร้อยละของบุคลากรที)มีคุณวฒุิเพิ)มขึ8น 

3.3 

 

2. ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูส่วนกลาง

สามารถนาํไปใชเ้พื)อการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

3.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามภาระ

งานและมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบตัิงานอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 
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ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
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ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ในการกาํกบั ติดตามและประเมินผล

ก า ร ป ฏิ บัติ ง า น  (Monitoring 

Evaluation System) ของ

ทุก ส่ ว น ง า น  ร วม ทั8 ง พัฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงานและ
กาํหนดมาตรการรองรับความรับผิด

 

  
   

3.3 ร้อยละของบุคลากรที)ไดร้ับการพฒันาความรู้และ

ทกัษะตามวิชาชีพ 

3.4 ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรที)มีต่อสวสัดิการ 

4.1 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคณะสู่องคก์รแห่ง

การเรียนรู้ดา้นการเกษตร 

 

 

 

4. พฒันาคณะสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเนื)องพร้อมรับการเปลี)ยนแปลง 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 ก��13���)!�����2��!����3�� #�������!�()$��ก� 

 ���!"��	�
�������� 1 พฒันาบณัฑิตและผูส้าํเร็จการศึกษาที)มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

�%&��(��!�)( 

หัวหน้างาน
บุคลากร 

 

หัวหน้างาน
ห ลั ก สู ต ร
และการสอน 

�%&ก'�ก�( 

หวัหนา้
สาํนกังาน
คณบดี 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

62 

100 

58 

61 

100 

56 

60 

100 

54 

59 

100 

52 

58 

100 

50 

�����2��!6��$ก�� 

1. จาํนวนอาจารย์

ที) ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื) อ
เ พิ) ม พู น ค ว า ม รู้

2. จํา น ว น

เจ้าหน้าที) ที) ได้รับ
การฝึกอบรมเพื)อ

6��$ก�� 

1. โครงการพฒันา

บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ให้มี
ศกัยภาพเพื)อรองรับ
การเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

ก��	�
� 

1. พฒันาศกัยภาพ

ของอาจารย์ในด้าน
ความรู้ ต ําแหน่งทาง
วิชาการ ควบคู่กบัการ
พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 
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16 

 

61 

9 

 

 

15 

 

60 

8 

 

 

14 

 

 

59 

7 

 

 

13 

 

 

58 

6 

 

 

12 

 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1. ร้อยละอาจารยท์ี)มี
คุณวฒุิระดบัปริญญาเอก 

 

2. ร้อยละอาจารยท์ี)มี
ตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

3. จาํนวนผูก้ระทาํความผดิ

เป้าประสงค ์

1. พฒันาอาจารยใ์หม้ีระดบั
คุณวฒุิการศึกษา ตาํแหน่ง
ทางวิชาการใหสู้งขึ8น ควบคู่
กบัจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

หวัหนา้งาน
บุคลากร 

 

หวัหนา้งาน
หลกัสูตร
และการสอน 

หวัหนา้งาน
หลกัสูตร

 

หวัหนา้
สาํนกังาน
คณบดี 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่าย

 

100 

100 

0 

16 

100 

100 

0 

15 

100 

100 

0 

14 

100 

100 

0 

13 

100 

100 

0 

12 

การฝึกอบรมเพื)อ
เ พิ) ม พู น ค ว า ม รู้
ทางดา้นวิชาชีพ 

1. ร้อยละอาจารย์

ที) เข้ารับการอบรม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ
วิชาชีพ 

2. ร้ อ ย ล ะ

เจา้หนา้ที)เขา้รับการ
อบรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3. ร้อยละของ

ผูก้ระทาํผดิ
จรรยาบรรณ 

1. ร้อยละของ

บุคลากรที)ได้

2. โครงการ

ฝึกอบรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณ
นกัวจิยั 

3. โครงการ

ส่งเสริมบุคลากรเขา้

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

3. จาํนวนผูก้ระทาํความผดิ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  25/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

หลกัสูตร
และการสอน 

หวัหนา้งาน
หลกัสูตร 

หวัหนา้งาน

ฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดี

5 

100 

4 

95 

3 

90 

2 

85 

1 

80 

บุคลากรที)ได้
ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

1. จาํนวน
หน่วยงานที)ทาํ
ขอ้ตกลงความ
ร่วมมือทั8งภายใน
และภายนอก 

1. ร้อยละ

ส่งเสริมบุคลากรเขา้
สู่ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

1. โครงการสร้าง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ และการ
จดัทาํแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั 

2. โครงการ

2. พัฒนาปัจจัย

เ กื8 อ ห นุ น ใ น ก า ร
พฒันางานฟาร์ม และ
หอ้งปฏิบตัิการ 

 

5 4 3 2 1 
1. จาํนวนหน่วยงานที)สร้าง
ความร่วมมือทางดา้นวิชาการ
ทั8งในระดบัชาติ หรือ
นานาชาติ 

2. สร้างความร่วมมือ

ทางดา้นวิชาการทั8งใน
ระดบัชาติ และนานาชาติ 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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�������� 1 พฒันาบณัฑิตและผูส้าํเร็จการศึกษาที)มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (�3)) 
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62 

 

3.71 

61 

 

3.65 

60 

 

3.61 

59 

 

3.55 

58 

 

3.51 
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หน่วยง านที) คณ ะ
เกษตรศาส ตร์ไ ด้
จั ด ทํ า ข้ อ ต ก ล ง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

2. ความพึงพอใจ

6��$ก�� 

 

ก��	�
� 

ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

62 

 

61 

 

60 

 

59 

 

58 

 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

 

เป้าประสงค ์

 คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

หวัหนา้งาน
แนะแนว 

หวัหนา้งาน
หลกัสูตร
และการสอน 

หวัหนา้งาน
หลกัสูตร
และการสอน 

รองคณบดี
ฝ่ายพฒันา
นกัศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

3.71 

5 

10 

100 

 

3.71 

3.65 

4 

9 

95 

 

3.65 

3.61 

3 

8 

90 

 

3.61 

3.55 

2 

7 

85 

 

3.55 

3.51 

1 

6 

80 

 

3.51 

2. ความพึงพอใจ

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น
แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 

1. จาํนวนโรงเรียน
ที)ลงนามความ
ร่วมมือเพื)อพฒันา
คุณภาพทางวิชาการ 

1. จาํนวนนกัศึกษา
ที)เขา้ร่วมโครงการ
ฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษใน
ต่างประเทศ 

1. ร้อยละนกัศึกษา

ที)เขา้ร่วมโครงการ 

2. ระดบัความพึง

พอใจของนกัศึกษา
 

3. โครงการแนะ
แนวการศึกษา 

1. โครงการ

ส่งเสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาชั8นปีที) 1 

2. โครงการปรับ
พื8นฐานทาง 
วิทยาศาสตร์ให้
นกัศึกษาชั8นปีที) 1 
และชั8นปีที) 2 

4. พฒันานกัศึกษา

ใหเ้ป็นบณัฑิตที)พึง
ประสงคต์ามกรอบ

มาตรฐาน TQF 

 

5. พฒันาหลกัสูตร

ให้มีความสอดคลอ้ง
กบัความต้องการของ
ชุมชน 

89 

 

 

 

3.71 

 

 

88 

 

 

 

3.65 

 

 

87 

 

 

 

3.61 

 

 

86 

 

 

 

3.55 

 

 

85 

 

 

 

3.51 

 

 

1. ร้อยละของบณัฑิตที)

ได้งานทาํหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

2. คุณภาพของบณัฑิต

ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น 

TQF 

 

3. จดัการศึกษาทางดา้น

วิชาการและเทคโนโลยี
ทางดา้นการเกษตรใหเ้ป็น
มาตรฐานสากล 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  26/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

หวัหนา้งาน
กิจกรรม
นกัศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายพฒันา
นกัศึกษา 

100 

3.71 

10 

95 

3.65 

10 

90 

3.61 

10 

85 

3.55 

10 

80 

3.51 

10 

พอใจของนกัศึกษา
ที)เขา้ร่วมโครงการ 

1. ร้อยละนกัศึกษา

ที)เขา้ร่วมโครงการ 

2. ระดบัความพึง

พอใจของนกัศึกษา
ที)เขา้ร่วมโครงการ 

3. ร้อยละศิษยเ์ก่า

และชั8นปีที) 2 

3. โครงการสร้าง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้
นกัศึกษาและศิษย์
เก่า 

ชุมชน  

 

5 

 

 

 

3.71 

 

 

4 

 

 

 

3.65 

 

 

3 

 

 

 

3.61 

 

 

2 

 

 

 

3.55 

 

 

1 

 

 

 

3.51 

 

3. จาํนวนผูเ้รียนที)

ไดร้ับการยกยอ่งใน
ระดบัชาติ หรือ
นานาชาติ 

 

4. ระดบัความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนที)มีต่อ



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

และผูส้าํเร็จ
การศึกษาที)มี
คุณภาพตาม

�%&��(��!�)( 

 

�%&ก'�ก�( 
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3 

1 

61 

3 

1 

60 

2 

1 

59 

2 

1 

58 

2 

1 
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4. จาํนวนโครงการ
ที) ส่ ง เ ส ริ ม
เอกลักษณ์และอัต
ลกัษณ์องคก์ร 
5. ร้อยละนักศึกษา
ที)ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

6��$ก�� 
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 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

62 

 

61 

 

60 

 

59 

 

58 

 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

 

เป้าประสงค ์

 คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

หวัหนา้งาน
หลกัสูตร
และการสอน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

100 

3.55 

3.51 

3.65 

95 

3.51 

 

3.61 

90 

 

 

3.55 

85 

 

 

3.51 

80 

 

 

 

นานาชาติ 

1. ร้อยละอาจารย์

ประจําหลักสูตรที)
เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
วางแผนและติดตาม
หลกัสูตร 

2. ระดบัความพึง

พอใจของนักศึกษา
ชั8 น ปี สุ ด ท้าย แ ล ะ
บั ณ ฑิ ต ใ ห ม่ ต่ อ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
หลกัสูตร 

3. ระดบัความพึง

พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ ใ ช้
บัณฑิตในคุณภาพ
ข อ ง บัณ ฑิ ต ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ 

4. 

4. โครงการทบทวน 
แ ล ะ พั ฒ น า
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า
ศาสตรบณัฑิตสาขา
เกษตรศาสตร์ เพื)อ
เตรียมความพร้อม
ใ น ก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  27/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� หวัหนา้งาน
หลกัสูตร
และการสอน 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

3.65 

100 

3.71 

3.61 

95 

3.65 

3.55 

90 

3.61 

3.51 

85 

3.55 

 

80 

3.51 

4. ระดบัความพึง

พอใจของแหล่งฝึก
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ 

1. ร้อยละนกัศึกษา

ที)เขา้ร่วมโครงการ 

2. ระดบัความพึง

พอใจของนกัศึกษา
ที)เขา้ร่วมโครงการ 

5. โครงการทศัน

ศึกษาเพื)อเปิดโลก
ทศัน์ดา้นการเกษตร 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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�������� 1 พฒันาบณัฑิตและผูส้าํเร็จการศึกษาที)มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (�3)) 
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หวัหนา้งาน
หลกัสูตร
และการสอน 

หวัหนา้งาน
วิทยบริการ 
หวัหนา้งาน
เอกสารและ
ตาํรา 

�%&ก'�ก�( 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
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62 

3.71 

3.71 

61 

3.65 

3.65 

60 

3.61 

3.61 

59 

3.55 

3.55 

58 

3.51 

3.51 
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1. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่ อ คุ ณ ภ า พ
ห้องเรียน และสื) อ
ทศันูปกรณ์พื8นฐาน 

2. ระดบัความพึงใจ
ของนกัศึกษาต่อ

6��$ก�� 

6. โครงการพฒันา
สื)อการเรียนการ
สอน 

ก��	�
� 

 

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

62 

 

61 

 

60 

 

59 

 

58 

 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

 

เป้าประสงค ์

 คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ตาํรา 
หวัหนา้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

หวัหนา้งาน
อาคาร
สถานที) 

 

 

 

รองคณบดี
ฝ่าย
นโยบาย
และแผน 

หวัหนา้
สาํนกังาน
คณบดี 

3.71 

3.71 

3.71 

3.71 

3.65 

3.65 

3.65 

3.65 

3.61 

3.61 

3.61 

3.61 

3.55 

3.55 

3.55 

3.55 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

ของนกัศึกษาต่อ
คุณภาพ
หอ้งปฏิบตัิการ 

3. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพแหล่งฝึก
ปฏิบัติภายในคณะ
เกษตรศาสตร์ 

4. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่ อ แ ห ล่ ง สื บ ค้ น
ข้ อ มู ล ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ เช่น 
ห้ อ ง ส มุ ด  ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ และ
จุดกระจายสัญญาณ 

wireless 

5. ระดับความพึง
พอใจของอาจารย์

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  28/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

3.71 

3.71 

3.71 

3.65 

3.65 

3.65 

3.61 

3.61 

3.61 

3.55 

3.55 

3.55 

3.51 

3.51 

3.51 

พอใจของอาจารย์
ในการจัดอุปกรณ์
การเรียนการสอน
ในหอ้งเรียน 

6. ระดับความพึง
พอใจของอาจารย์
ใ น อุ ป ก ร ณ์
หอ้งปฏิบตัิการ 

7. ระดบัความพึง
พอใจของอาจารย์
ในแหล่งสืบคน้
ขอ้มลูเพื)อการ 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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�������� 1 พฒันาบณัฑิตและผูส้าํเร็จการศึกษาที)มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (�3)) 
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24 

61 

 

22 

60 

 

20 

59 

 

18 

58 

 

16 

�����2��!6��$ก�� 

การจดัการเรียนการ
สอน 

8. ร้อยละเอกสาร
ประกอบการสอนที)
ผลิตโดยอาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์
และผา่นการ

6��$ก�� 
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62 

 

61 

 

60 

 

59 

 

58 

 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

 

เป้าประสงค ์

 คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

12 11 10 9 8 

และผา่นการ
พิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวฒุิแลว้ต่อ
จาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

9. ร้อยละตาํราที)
ผลิตโดยอาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์
และผา่นการ
พิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวฒุิแลว้ต่อ
จาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  29/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ���!"��	�
�������� 2 พฒันาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรคแ์ละงานวิจยั เพื)อแกป้ัญหาชุมชนและสงัคมใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

�%&��(��!�)( 

หวัหนา้
งานวิจยั 

�%&ก'�ก�( 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

62 

70 

68 

61 

65 

63 

60 

60 

58 

59 

55 

53 

58 

50 

48 
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1. ร้อยละ

โครงการวิจยัที)
รายงานผลตาม
กรอบระยะเวลาที)
กาํหนด 

2. ร้อยละ

6��$ก�� 

1. โครงการ

ติดตามงานวิจยั 
และส่งเสริมการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

ก��	�
� 

1. ส่งเสริมงานวิจยัให้
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดบั
สากล 

 

2. พฒันาองคค์วามรู้
งานวิจยั และสามารถ

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

62 

68 

 

 

 

 

61 

63 

 

 

 

 

60 

58 

 

 

 

 

59 

53 

 

 

 

 

58 

48 

 

 

 

 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1. ร้อยละผลงานวิจยั 

และงานสร้างสรรคท์ี)
ไดร้ับตีพิมพ ์หรือ
เผยแพร่ ในระดบัชาติ
และนานาชาติต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ 

 

เป้าประสงค ์

1. พฒันางานวจิยัดา้น
การเกษตรที)มีคุณภาพใน
ระดบัชาติ และนานาชาติ เพื)อ
แกไ้ขปัญหาชุมชนและสังคม
ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

หวัหนา้
งานวิจยั 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

68 

4 

20 

5 

63 

3 

18 

4 

58 

3 

16 

3 

53 

2 

14 

2 

48 

2 

12 

1 

2. ร้อยละ

ผลงานวิจยัตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ 

1. จาํนวน

โครงการวิจยัที)มี
การจดัการความรู้ 

2. ร้อยละงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค์
ที)สามารถนาํไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์
ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

3. จาํนวนงานวจิยั

ที)บูรณาการกบัการ
เรียนการสอน หรือ
การบริการวิชาการ 
หรือการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

2. โครงการจดัการ

ความรู้งานวิจยั 

งานวิจยั และสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชนใ์น
การแกไ้ขปัญญา
ชุมชนใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใต ้
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2. ร้อยละของงานวิจยั

และงานสร้างสรรคท์ี)
นาํไปใชป้ระโยชน์เพื)อ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน

ใน 3 จงัหวดัชายแดน

ใต ้ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

 

3. ร้อยละของงานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรคท์ี)สามารถ
นาํมาบูรณาการกบัการเรียน
การสอนหรือบริการวิชาการ
หรือทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
หรือการบริหารจดัการต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  30/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

หวัหนา้
งานวิจยั 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

80 

51,0

00 

75 

49,0

00 

70 

47,0

00 

65 

45,0

00 

60 

43,0

00 

ศิลปวฒันธรรม 
หรือการบริหาร
จดัการ 

1. ร้อยละอาจารย์

ที)ไดร้ับทุนวจิยัหรือ
งานสร้างสรรคต์่อ
จาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

2. จาํนวนเงิน

สนบัสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์
ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

1. โครงการส่งเสริม
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

1. พฒันานักวิจยัให้

มีประสิทธิภาพ 
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75 
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00 

70 
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00 

65 

 

 

 

45,0

00 

60 

 

 

 

43,0

00 

1. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ

ที)ไดร้ับทุนทาํวจิยั และงาน
สร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

2. เงินสนบัสนุนงานวิจยัและ

งานสร้างสรรคต์่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ 

2. พฒันาระบบงานวิจยั และ
นกัวจิยัที)มีคุณภาพ 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ���!"��	�
�������� 3 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนเพื)อให้เกิดการพฒันาที)ต่อเนื)อง และย ั)งยนื 

�%&��(��!�)( 

หวัหนา้งาน
บริการ
วิชาการ 

หวัหนา้งาน
บริการ

�%&ก'�ก�( 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่าย

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

59 

2 

70 

58 

2 

60 

60 

1 

50 

59 

1 

40 

58 

1 

30 
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1. จาํนวนกิจกรรม
บริการวิชาการที)
ส่งเสริมชุมชนให้
เกิดความเขม้แข็ง
และหย ั)งยนื 

1. ร้อยละปัจจยัที)
ตอบสนองความ

6��$ก�� 

1. โครงการส่งเสริม
ความเขม้แข็งของ
ชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. โครงการพฒันา
ปัจจัยพื8นฐานด้าน

ก��	�
� 

1. พฒันาหลกัสูตร
บริการวิชาการใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ชุมชน 

 

2. พฒันาศนูยก์าร

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

59 
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ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1.  จ ํานวนโครงการที)
ต อ บ ส น อ ง แ น ว
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ข อ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัว  ภู มิพล อดุย
เดช มหาราช 

 

เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
งานบริการวิชาการของคณะ
เกษตรศาสตร์เป็นศนูยก์ลาง
ในการใหบ้ริหารความรู้ และ
ทกัษะวิชาชีพดา้นการเกษตร
เพื)อใหชุ้มชนใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใตเ้กิดการพฒันา
อยา่งต่อเนื)อง และย ั)งยนื 

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

บริการ
วิชาการ 

หวัหนา้งาน
บริการ
วิชาการ 

ฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

70 

3.71 

90 

70 

60 

3.65 

85 

65 

50 

3.61 

80 

60 

40 

3.55 

75 

55 

30 

3.51 

70 

50 

ตอบสนองความ
ตอ้งการตาม
แผนพฒันาปัจจยั
บริการวิชาการ 

1. ความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการการ
บริการวิชาการ 

2. ร้อยละโครงการ
ที)ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน
ต่อจาํนวนโครงการ
บริการวิชาการ 

3. ร้อยละหลกัสูตร
บริการวิชาการที)
ผา่นการรับรองจาก
สภามหาวิทยาลยั
ต่อจาํนวนหลกัสูตร
ที)บริการวิชาการ

 

ปัจจัยพื8นฐานด้าน
การบริการวิชาการ 

1. โครงการบริการ
วิชาการที)สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ
ของชุมชน 

2. พฒันาศนูยก์าร
เรียนรู้ดา้นการเกษตร
ใหม้ีมาตรฐานระดบั
สากล 

 

3. พฒันา
ปัจจยัพื8นฐานงาน
บริการวิชาการ 

 

4. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชดาํริ 

 

 

 

3.71 
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3.55 
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3.51 
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1 

 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการ 

 

3. จ ํานวนโครงการใน
ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ชี พ ที)
ตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชน 

 

4 .  จ ํา น ว น โ ค ร ง ก า ร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที)
สามารถนาํมาบูรณาการ
กับการเ รียนการสอน
หรืองานวิจัยหรือทํานุ
บํา รุง ศิลป วัฒน ธรร ม
หรือการบริหารจดัการ 

อยา่งต่อเนื)อง และย ั)งยนื 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 
หน+าท่ี  31/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

6 5 4 3 
2 

ที)บริการวิชาการ
ทั8งหมด 

4. จาํนวนโครงการ
ที)นาํมาบูรณาการ
กบังานวจิยัหรือการ
เรียนการสอนหรือ
ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม
หรือการบริหาร
จดัการ 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 ���!"��	�
�������� 4ส่งเสริมการทาํนุบาํรุง ศาสนาและศิลปวฒันธรรม ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

�%&��(��!�)( 

หวัหนา้งาน
กิจกรรม
นกัศึกษา 

�%&ก'�ก�( 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษา 

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

59 

3.71 

3 

58 

3.65 

3 

57 

3.61 

2 

56 

3.55 

2 

55 

3.51 

2 
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1. ระดบัความพึง

พอใจของนกัศึกษา
ที)มีต่อสโมสร
นกัศึกษา 

2. จาํนวนกิจกรรม

หรือโครงการที)จดั

6��$ก�� 

1. โครงการพฒันา
สโมสรนกัศึกษา 

ก��	�
� 

1. ส่งเสริมและ

อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ)นใน 

3 จงัหวดัชายแดนใต ้

 5���!'�����ก��/�3�� #����� 

59 

88 

 

 

 

80 

58 

86 

 

 

 

75 

57 

84 

 

 

 

70 

56 

82 

 

 

 

65 

55 

80 

 

 

 

60 

ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1. ร้อยละของนกัศึกษาที)
เข้า ร่วมโครงการทํานุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 

2. ร้อยละของบุคลากร
ทางการศึกษาที)เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร ทํา นุ บํ า รุ ง

เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
นกัศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา ตระหนกัถึง
คุณค่าของศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิ)นใน 3 จงัหวดัชายแดน
ใต ้

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

หวัหนา้งาน
กิจกรรม
นกัศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายพฒันา
นกัศึกษา 

80 

88 

8 

2 

75 

86 

7 

2 

70 

84 

6 

1 

65 

82 

5 

1 

60 

80 

4 

1 

หรือโครงการที)จดั
โดยสโมสร
นกัศึกษา 
1. ร้อยละบุคลากรที)
ร่วมกิจกรรมทาํนุ
บาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

2. ร้อยละนกัศึกษา
ที)เขา้ร่วมทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

3. จาํนวนกิจกรรม

4. จาํนวนกิจกรรม
ทาํนุบาํรุงศิล
วฒันธรรมที)
สามารถนาํมาบูรณา
การกบังายวิจยั งาน

2. โครงการส่งเสริม
ใหบุ้คลากรและ
นกัศึกษามีส่วนร่วม
ในการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมไทย 
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75 

 

 

 

 

7 

70 

 

 

 

 

6 

65 

 

 

 

 

5 

60 

 

 

 

 

4 

โ ค ร ง ก า ร ทํา นุ บํ า รุ ง
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3. จาํนวนโครงการหรือ
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ศิลปวฒันธรรม 
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การกบังายวิจยั งาน
บริการวิชากา การ
เรียนการสอน และ
การบริหารจดัการ 



คณ
ะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ
ะเกษตรศาสตร�

 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
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1. ระดบัความพึง

พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ให้บริการของคณะ
เกษตรศาสตร์ 

2. ร้อยละบุคลากร

ที) ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม

6��$ก�� 

1. โครงการพฒันา
โครงสร้างและ
ระบบการ
บริหารงานคณะ
เกษตรศาสตร์ 

ก��	�
� 

1. พฒันาระบบการ
บริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธิภาพตาม
แนวทางหลกัการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองที)ดี 
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ตวัชี8วดัเป้าประสงค ์

1. ความพึงพอใจของผู ้

มีส่วนไดส้่วนเสียในการ
บริหารจดัการของคณะ
เกษตรศาสตร์ 

 

2. ประสิทธิภาพจากผล

เป้าประสงค ์

1. ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการมีความ
คล่องตวั ทนัสมยั และ
สามารถตรวจสอบได ้

คณ
ะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
รหัสเอกสาร : PL

ประกาศใช+วันท่ี : 15
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณ

ะเกษตรศาสตร� 
ฉบับท่ี : 01 

ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

 

หวัหนา้งาน
อาคาร
สถานที) 
หวัหนา้งาน
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 

หวัหนา้งาน
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 

 

 

 

 

 

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
รองคณบดี
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การศึกษาภายใน 

3. ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4. ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

1. จาํนวนหวัขอ้

ระบบสารสนเทศที)
ใหบ้ริการ 

1. โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ 
และฐานขอ้มลู 

 

2. ส่งเสริมและพฒันา
ร ะ บ บ ง า น ป ร ะ กัน
คุณภาพการศึกษา 

3. พฒันาระบบ

สารสนเทศให้
ทนัสมยั 
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2. ประสิทธิภาพจากผล

การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 

3. ประสิทธิภาพจากผล

การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

1. จาํนวนหวัขอ้ในระบบ
สารสนเทศที)มีใหบ้ริการ 

 

2. ระดบัความพึงพอใจของผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียในระบบ
สารสนเทศของคณะ
เกษตรศาสตร์ 

2. ระบบสารสนเทศหรือ
ฐานขอ้มลูมีความทนัสมยั 
สามารถนาํไปใชเ้ป็น
เครื)องมือในการตดัสินใจ
อยา่งมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
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คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 การแปลงแผนกลยุทธ�สู$การปฎิบัติ หมายถึง ก
ทําให+ทุกคนในองค�กรเข+าใจแผนกลยุทธ� เกิดความรับผิดชอบ และนําแผนกลยุทธ�ท่ีได+วางไว+สู$การปฏิบัติ โดย
การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือสื่อสารและถ$ายทอดตัวชี้วัดและค$าเปIาหมายไปสู$ระดับรองคณบดี และหัวหน+า
งาน โดยกําหนดเปIาประสงค�และกลยุทธ�ท้ังในระดับ
ความสอดคล+องเชื่อมโยงระหว$างกัน รวมท้ังมีความสมดุลระหว$างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ 
และมิติการพัฒนาองค�กร โดยใช+หลักการ 
การวางแผนและสื่อสารกลยุทธ� โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.หลักการ 
 การปฎิรูประบบราชการไทยเปQนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาด
ใหญ$ โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม$
ดังกล$าวต+องการให+มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�และวิธิการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน+นถึงวัตถุประสงค�
และสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานท้ังในแง$ของผลผลิต
เงิน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและสร+างความพึงพอใจให+แก$ประชาชนผู+รับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการ
บริหารจัดการสมัยใหม$เข+ามาประยุกต�ใช+ เช$น การวางแผนเชิงกลยุทธ� การวัดและการประเมินผลงาน การ
บริหารคุณภาพโดยรวม เปQนต+น 
 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได+นําเทคนิควิธีการจัดการสมัยใหม$ 
การบริหารงานท่ีมุ$งเน+นผลสัมฤทธิ์หรือ
โดยการบริหารงานท่ีมุ$งเน+นผลสัมฤทธ�เปQนการบูร
งบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข+าด+วยกันอย$างครบวงจร โดยการกําหนดวัตถุประสงค�ขององค�กรและ
เปIาหมายของการปฎิบัติงานอย$างชัดเจนและสามารถวัดผลได+อย$าง
ดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) 
ข+อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ในส$ว
งบประมาณ เปQนการเชื่อมโยงผลผลิตขอ
กล$าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร�กับเม็ดเงินงบประมาณจะต+องสอดรับกัน เรียกว$า การวางแผน การงบ
ประมารท่ีมุ$งเน+นผลงาน หรือ PBB (Performance Based Budgeting) 
แสดงต+นทุนกิจกรรม(Activity based costing) 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

การแปลงแผนกลยุทธ
สู>การปฎิบัติ 

การแปลงแผนกลยุทธ�สู$การปฎิบัติ หมายถึง การถ$ายทอด การสร+างการรับรู+ การสร+างความเข+าใจ 
ทําให+ทุกคนในองค�กรเข+าใจแผนกลยุทธ� เกิดความรับผิดชอบ และนําแผนกลยุทธ�ท่ีได+วางไว+สู$การปฏิบัติ โดย
การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือสื่อสารและถ$ายทอดตัวชี้วัดและค$าเปIาหมายไปสู$ระดับรองคณบดี และหัวหน+า

ประสงค�และกลยุทธ�ท้ังในระดับคณะ จนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถปฎิบัติได+จริง และมี
ความสอดคล+องเชื่อมโยงระหว$างกัน รวมท้ังมีความสมดุลระหว$างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ 
และมิติการพัฒนาองค�กร โดยใช+หลักการ Balanced Scorecardและแผนท่ียุทธศาสตร� 
การวางแผนและสื่อสารกลยุทธ� โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การปฎิรูประบบราชการไทยเปQนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาด
ใหญ$ โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม$(New Public Management) 

บเปลี่ยนกระบวนทัศน�และวิธิการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน+นถึงวัตถุประสงค�
และสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานท้ังในแง$ของผลผลิต(Output)และผลลัพธ�(Outcome) 
เงิน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและสร+างความพึงพอใจให+แก$ประชาชนผู+รับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการ

ารจัดการสมัยใหม$เข+ามาประยุกต�ใช+ เช$น การวางแผนเชิงกลยุทธ� การวัดและการประเมินผลงาน การ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได+นําเทคนิควิธีการจัดการสมัยใหม$ 
การบริหารงานท่ีมุ$งเน+นผลสัมฤทธิ์หรือRBM (Results Based Management)มาใช+ในการดําเนินงาน
โดยการบริหารงานท่ีมุ$งเน+นผลสัมฤทธ�เปQนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการวางแผนเชิง
งบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข+าด+วยกันอย$างครบวงจร โดยการกําหนดวัตถุประสงค�ขององค�กรและ
เปIาหมายของการปฎิบัติงานอย$างชัดเจนและสามารถวัดผลได+อย$างเปQนรูปธรรม โดยการจัดทําตัวชี้วัดผลการ

Performance Indicator) และเกณฑ�มาตรฐานไว+ล$วงหน+า รวมท้ังการใช+ประโยชน�ของ
ข+อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ในส$ว
งบประมาณ เปQนการเชื่อมโยงผลผลิตขององค�กรในแผนระดับยุทธศาสตร�กับงบประมาณ
กล$าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร�กับเม็ดเงินงบประมาณจะต+องสอดรับกัน เรียกว$า การวางแผน การงบ

PBB (Performance Based Budgeting) นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร�
based costing) และต+นทุนต$อหน$วย(Unit cost) อันเปQนประโยชน�ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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: 15กันยายน2554 
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คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ารถ$ายทอด การสร+างการรับรู+ การสร+างความเข+าใจ 
ทําให+ทุกคนในองค�กรเข+าใจแผนกลยุทธ� เกิดความรับผิดชอบ และนําแผนกลยุทธ�ท่ีได+วางไว+สู$การปฏิบัติ โดย
การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือสื่อสารและถ$ายทอดตัวชี้วัดและค$าเปIาหมายไปสู$ระดับรองคณบดี และหัวหน+า

จนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถปฎิบัติได+จริง และมี
ความสอดคล+องเชื่อมโยงระหว$างกัน รวมท้ังมีความสมดุลระหว$างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ 

และแผนท่ียุทธศาสตร� (Strategy Map) ใน

การปฎิรูประบบราชการไทยเปQนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาด
New Public Management) โดยแนวคิด

บเปลี่ยนกระบวนทัศน�และวิธิการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน+นถึงวัตถุประสงค�
Outcome) และความคุ+มค$าของ

เงิน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและสร+างความพึงพอใจให+แก$ประชาชนผู+รับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการ
ารจัดการสมัยใหม$เข+ามาประยุกต�ใช+ เช$น การวางแผนเชิงกลยุทธ� การวัดและการประเมินผลงาน การ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได+นําเทคนิควิธีการจัดการสมัยใหม$  
มาใช+ในการดําเนินงาน 

ณาการหรือเชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ�ระบบ
งบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข+าด+วยกันอย$างครบวงจร โดยการกําหนดวัตถุประสงค�ขององค�กรและ

เปQนรูปธรรม โดยการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
และเกณฑ�มาตรฐานไว+ล$วงหน+า รวมท้ังการใช+ประโยชน�ของ

ข+อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ในส$วนของระบบ
งบประมาณท่ีได+รับจัดสรร 

กล$าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร�กับเม็ดเงินงบประมาณจะต+องสอดรับกัน เรียกว$า การวางแผน การงบ
นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร�จะต+อง

อันเปQนประโยชน�ในการ



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

2. การแปลงแผนกลยุทธ
การพัฒนา
งบประมาณ พ.ศ. 2555 -2559 สู>การปฏิบัติ
 การแปลงแผนกลยุทธ�การพัฒนา
งบประมาณ พ.ศ. 2555 -2559
เกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปOงบประมาณ พ
แผนปฏิบัติราชการประจําปO โดยการถ$ายทอดนโยบาย 
แต$ละฝ}าย และหัวหน+าสํานักงานคณบดี 
ให+เปQนไปอย$างสอดประสานกันท้ังในแง$ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีข้ันตอนต$างๆดังนี้
 2.1 การถ>ายทอดหรือการส่ือสารแผนกลยุท
  การถ$ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ�ระดับ
และหัวหน+าสํานักงานคณบดี ดําเนินงานผ$านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� โดยการชี้แจ+ง
สร+างความเข+าใจในกรอบและทิศทางการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร� โดยมีผู+ทรงคุณวุฒิเปQนผู+ท่ีให+
คําปรึกษา 
  ท้ังนี้กลยุทธ�ต$างๆท่ีได+กําหนดไว+ จะแปลงออกเปQนแผนปฏิบัติการประจําปO ซ่ึงประกอบด+วย
กิจกรรมท่ีต+องทํา เวลาดําเนินการ ผู+ปฏิบัติหรือผู+รับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงานตัวชี้วัด โดยมีโครงสร+าง
องค�กร ระบบงาน  เทคโนโลยี ฯลฯ 
ได+แก$ 
  (1)การจัดทําแผนปฏิบัติการ
  แผนปฏิบัติการจะเปQนแผนท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนงาน
และโครงการต$างๆ ของแต$ละฝ}ายในคณะเกษตรศาสร� โดยมี
เปIาหมายของแผนกลยุทธ�ของคณะฯ ท่ีกําหนดไว+ 
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� โดยเน+นการมีส$วนร$วมของบุคลากรในหน$วยงานในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ และต+องแสดงให+เห็นถึงความสัมพันธ�ของผลงานท่ีจะเกิดข้ึนอย$างน+อย 
ผลผลิต(Output) และผลลัพธ�(Outcome) 
ระดับต$างๆ) ในตัวชี้วัดความสําเร็จและทรัพยากรท่ีจําเปQนในการดําเนินงาน
  (2)การปฏิบัติการ 
  การปฎิบัติการเปQนกระบวนการดําเนินการตามแผนโครงการ หรือกิจกรรมท่ี
โดยท่ัวไปจะมี 2 ส$วน คือ 
  (2.1) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามกลยุทธ� เพ่ือดําเนินการจัดทําผลผลิตหรือให+
หน$วยงานปฏิบัติงานให+เกิดผลสัมฤทธ�

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

การแปลงแผนกลยุทธ
การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

สู>การปฏิบัติ 

การแปลงแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปO
2559 สู$การปฏิบัติ นั้น ในท่ีนี้หมายถึงการนําแผนกลยุทธ�การพัฒนา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2555 –
แผนปฏิบัติราชการประจําปO โดยการถ$ายทอดนโยบาย ผลิตผล ผลลัพธ� และค$าเปIาหมาย ให+แก$
แต$ละฝ}าย และหัวหน+าสํานักงานคณบดี ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร� เพ่ือใช+เปQนแนวปฏิบัติ
ให+เปQนไปอย$างสอดประสานกันท้ังในแง$ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีข้ันตอนต$างๆดังนี้ 

การถ>ายทอดหรือการส่ือสารแผนกลยุทธ
 
การถ$ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ�ระดับคณบดี สู$ รองคณบดีในแต$ละฝ}าย 

ดําเนินงานผ$านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� โดยการชี้แจ+ง
สร+างความเข+าใจในกรอบและทิศทางการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร� โดยมีผู+ทรงคุณวุฒิเปQนผู+ท่ีให+

ท้ังนี้กลยุทธ�ต$างๆท่ีได+กําหนดไว+ จะแปลงออกเปQนแผนปฏิบัติการประจําปO ซ่ึงประกอบด+วย
กิจกรรมท่ีต+องทํา เวลาดําเนินการ ผู+ปฏิบัติหรือผู+รับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงานตัวชี้วัด โดยมีโครงสร+าง
องค�กร ระบบงาน  เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับซ่ึงการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติจะประกอบด+วยกระบวนงานย$อย 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 
แผนปฏิบัติการจะเปQนแผนท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนงาน

ของแต$ละฝ}ายในคณะเกษตรศาสร� โดยมีเปIาหมายผลงานสอดคล+องกับเปIาประสงค�และ
องคณะฯ ท่ีกําหนดไว+ และจัดดําเนินการทําแผนปฏิบัติราชการเปQนรายปOผ$านท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� โดยเน+นการมีส$วนร$วมของบุคลากรในหน$วยงานในการจัดทํา
ต+องแสดงให+เห็นถึงความสัมพันธ�ของผลงานท่ีจะเกิดข้ึนอย$างน+อย 

Outcome) ซ่ึงเปQนการชี้ให+เห็นถึงความสัมพันธ�ของเปIาหมายเชิงกลยุทธ�
ในตัวชี้วัดความสําเร็จและทรัพยากรท่ีจําเปQนในการดําเนินงาน 

การปฏิบัติการ (Take Action) 
การปฎิบัติการเปQนกระบวนการดําเนินการตามแผนโครงการ หรือกิจกรรมท่ี

การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามกลยุทธ� เพ่ือดําเนินการจัดทําผลผลิตหรือให+
หน$วยงานปฏิบัติงานให+เกิดผลสัมฤทธ� 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  35/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ประจําป�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปO
สู$การปฏิบัติ นั้น ในท่ีนี้หมายถึงการนําแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะ

– 2559 ไปจัดทําเปQน
ผลิตผล ผลลัพธ� และค$าเปIาหมาย ให+แก$รองคณบดีใน

เพ่ือใช+เปQนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 
 

คณบดี สู$ รองคณบดีในแต$ละฝ}าย  
ดําเนินงานผ$านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� โดยการชี้แจ+ง

สร+างความเข+าใจในกรอบและทิศทางการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร� โดยมีผู+ทรงคุณวุฒิเปQนผู+ท่ีให+

ท้ังนี้กลยุทธ�ต$างๆท่ีได+กําหนดไว+ จะแปลงออกเปQนแผนปฏิบัติการประจําปO ซ่ึงประกอบด+วย
กิจกรรมท่ีต+องทํา เวลาดําเนินการ ผู+ปฏิบัติหรือผู+รับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงานตัวชี้วัด โดยมีโครงสร+าง

กอบด+วยกระบวนงานย$อย 2 ส$วน 

แผนปฏิบัติการจะเปQนแผนท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนงาน 
เปIาหมายผลงานสอดคล+องกับเปIาประสงค�และ

ดําเนินการทําแผนปฏิบัติราชการเปQนรายปOผ$านท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� โดยเน+นการมีส$วนร$วมของบุคลากรในหน$วยงานในการจัดทํา

ต+องแสดงให+เห็นถึงความสัมพันธ�ของผลงานท่ีจะเกิดข้ึนอย$างน+อย ๒ ระดับ ได+แก$ 
ซ่ึงเปQนการชี้ให+เห็นถึงความสัมพันธ�ของเปIาหมายเชิงกลยุทธ�(ใน

การปฎิบัติการเปQนกระบวนการดําเนินการตามแผนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีกําหนดไว+ 

การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามกลยุทธ� เพ่ือดําเนินการจัดทําผลผลิตหรือให+



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

  (2.2) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ท่ีเปQนพันธกิจสนับสนุน ได+แก$ การ
จัดการความรู+ (Knowledge 
(Management development) 
ปรับปรุงตนเอง ซ่ึงจะช$วยสนับสนุนให+การปฎิบัติงานตามข+อ
สิ่งท่ีต+องดําเนินการได+แก$ การปรับปรุงโครงสร+างองค�กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากร การจัดการระบบสารสนเทส และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ ซ่ึงองค�กรสามารถสร+าง
หรือพัฒนาให+เกิดกระบวนการสร+างคุณค$าแก$องค�กร
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ระดบัมหาวิทยาลยั 

ระดบัคณะ 

บทบาทหนา้ที) ภารกิจของคณะเกษตรศาสตร์

ที)สนบัสนุนต่อเป้าประสงคแ์ละตวัชี8วดัระดบั

บทบาทหนา้ที)ของบุคคล

ที)สนบัสนุนต่อ

เป้าประสงคแ์ละตวัชี8วดั

ของผูบ้งัคบับญัชา

ระดบับุคคล 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

การปฏิบัติตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ท่ีเปQนพันธกิจสนับสนุน ได+แก$ การ
management) ในองค�กร หรือการพัฒนาองค�กรและการจัดการ

Management development) เพ่ือช$วยเสริมสร+างขีดสมรรถนะการเรียนรู+ให+องค�กรมีความพร+อมท่ีจะ
ปรับปรุงตนเอง ซ่ึงจะช$วยสนับสนุนให+การปฎิบัติงานตามข+อ(2.1)เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ัวไป

ก$ การปรับปรุงโครงสร+างองค�กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากร การจัดการระบบสารสนเทส และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ ซ่ึงองค�กรสามารถสร+าง
หรือพัฒนาให+เกิดกระบวนการสร+างคุณค$าแก$องค�กร 
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เป้าประสงค ์และตวัชี8วดัระดบัมหาวิทยาลยั 

บทบาทหนา้ที) ภารกิจของคณะเกษตรศาสตร์

ที)สนบัสนุนต่อเป้าประสงคแ์ละตวัชี8วดัระดบั

มหาวิทยาลยั 

บทบาทหนา้ที) และภารกิจในงานประจาํของ

คณะเกษตรศาสตร์

เป้าประสงคใ์นระดบัคณะเกษตรศาสตร์ 

ตวัชี8 วดัในระดบัคณะเกษตรศาสตร์ 

บทบาทหนา้ที)ของบุคคล

ที)สนบัสนุนต่อ

เป้าประสงคแ์ละตวัชี8วดั

ของผูบ้งัคบับญัชา 

บทบาท หนา้ที)งาน ของ

บุคลากร (Job 

Description) 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  36/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

การปฏิบัติตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ท่ีเปQนพันธกิจสนับสนุน ได+แก$ การ
ในองค�กร หรือการพัฒนาองค�กรและการจัดการ

เพ่ือช$วยเสริมสร+างขีดสมรรถนะการเรียนรู+ให+องค�กรมีความพร+อมท่ีจะ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ัวไป

ก$ การปรับปรุงโครงสร+างองค�กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากร การจัดการระบบสารสนเทส และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ ซ่ึงองค�กรสามารถสร+าง
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บทบาทหนา้ที) และภารกิจในงานประจาํของ

คณะเกษตรศาสตร์ 

งานที)ไดรั้บมอบหมาย

เป็นพิเศษ 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

 2.2เครื่องมือท่ีใช7ในการแปลงแผนกลยุทธ
สู>การปฏิบัติ
  2.2.1 แผนท่ียุทธศาสตร� เปQนเครื่องมือท่ีใช+ในการอธิบายความสัมพันธ�ระหว$างเปIาประสงค�
และกลยุทธ� บ$งบอกความสําคัญในบทบาทและห
หรือวิสัยทัศน�ของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
  2.2.2 แผนปฏิบัติราชการ
การกําหนดผลผลิต ทรัพยากร ตัวชี้วัดและค$าเปIาหมาย และนําสู$แผนการปฏิบั
Plan) ท้ังนี้ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปO เปQนการกําหนดกิจกรรมระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัด
และค$าเปIาหมาย และผู+รับผิดชอบท่ีชัดเจน
  2.2.3 การบริหารโครงการ เปQนเครื่องมือ ในการนําแผนกลยุทธ�สู$การปฏิบัติ โดยการ
วิเคราะห�และจัดทําข+อเสนอโครงสร+างท่ีสอดคล+องกับยุทธศาสตร� เปIาประสงค� และ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ� 
  2.2.4 การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
และค$าเปIาหมายระดับคณะสู$ระดับรองคณบดีในแต$ละฝ}าย และหัวหน+าสํานักงานคณบดี 

 2.3 แนวทางการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ

  2.3.1 สนับสนุนให+
ความเข+าใจและความชัดเจนในแต$ละประเด็น
ในสังกัดในรูปแบบต$างๆ เช$นการประชุม สัมมนา 
  2.3.2 พิจารณาสนับสนุน เ พ่ือให+ โครงการ ท่ี กํา
คณะเกษตรศาสตร�ต+องให+สนับสนุนในด+านการปรับโครง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ
บุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ�

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

เครื่องมือท่ีใช7ในการแปลงแผนกลยุทธ
สู>การปฏิบัติ ได+แก$ 
แผนท่ียุทธศาสตร� เปQนเครื่องมือท่ีใช+ในการอธิบายความสัมพันธ�ระหว$างเปIาประสงค�

และกลยุทธ� บ$งบอกความสําคัญในบทบาทและหน+าท่ีของหน$วยงานปฏิบัติในการบรรลุถึงเปIาหมาย
หรือวิสัยทัศน�ของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

แผนปฏิบัติราชการประจําปO เปQนเครื่องมือในการทบทวนแผนกลยุทธ�
การกําหนดผลผลิต ทรัพยากร ตัวชี้วัดและค$าเปIาหมาย และนําสู$แผนการปฏิบัติราชการประจําปO

ท้ังนี้ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปO เปQนการกําหนดกิจกรรมระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัด
และค$าเปIาหมาย และผู+รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

การบริหารโครงการ เปQนเครื่องมือ ในการนําแผนกลยุทธ�สู$การปฏิบัติ โดยการ
อโครงสร+างท่ีสอดคล+องกับยุทธศาสตร� เปIาประสงค� และ/หรือกลยุทธ�เพ่ือใช+ในการ

การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปO เปQนเครื่องมือในการถ$ายทอดตัวชี้วัด
ระดับรองคณบดีในแต$ละฝ}าย และหัวหน+าสํานักงานคณบดี 

แนวทางการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ
 
สนับสนุนให+ระดับรองคณบดีในแต$ละฝ}าย และหัวหน+าสํานักงานคณบดี

ความเข+าใจและความชัดเจนในแต$ละประเด็นยุทธศาสตร�ตนเองรับผิดชอบสู$ระดับหน$วยงานย$อยและบุคลากร
ในสังกัดในรูปแบบต$างๆ เช$นการประชุม สัมมนา เปQนต+น 

พิจารณาสนับสนุน เ พ่ือให+ โครงการ ท่ี กําหนดไว+ สามารถดํา เนินไปได+  โดย
ต+องให+สนับสนุนในด+านการปรับโครง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ

บุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ� 

เป้าประสงคใ์นระดบับุคคล 

ตวัชี8 วดัในระดบับุคคล 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  37/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

แผนท่ียุทธศาสตร� เปQนเครื่องมือท่ีใช+ในการอธิบายความสัมพันธ�ระหว$างเปIาประสงค�
น+าท่ีของหน$วยงานปฏิบัติในการบรรลุถึงเปIาหมาย 

ระจําปO เปQนเครื่องมือในการทบทวนแผนกลยุทธ�(Rolling Plan) 
ติราชการประจําปO(Action 

ท้ังนี้ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปO เปQนการกําหนดกิจกรรมระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัด

การบริหารโครงการ เปQนเครื่องมือ ในการนําแผนกลยุทธ�สู$การปฏิบัติ โดยการ
หรือกลยุทธ�เพ่ือใช+ในการ

ประจําปO เปQนเครื่องมือในการถ$ายทอดตัวชี้วัด 
ระดับรองคณบดีในแต$ละฝ}าย และหัวหน+าสํานักงานคณบดี และระดับบุคคล 

ระดับรองคณบดีในแต$ละฝ}าย และหัวหน+าสํานักงานคณบดี ชี้แจ+ง ทํา
เองรับผิดชอบสู$ระดับหน$วยงานย$อยและบุคลากร

หนดไว+ สามารถดํา เนินไปได+  โดย 
ต+องให+สนับสนุนในด+านการปรับโครง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

  2.3.3 การสร+างพลังแล
และโครงการ เรื่องท่ียากท่ีสุด คือการเปลี่ยนแปลงและการให+บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการท่ี
จะนํามาใช+ ประกอบด+วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู+นําของผู+บริหารระดับต$างๆ การมีส$วนร$วม การ
ทํางานเปQนทีม การสร+างวัฒนธรรมองค�กรท่ีดี และการจูงใจ
  2.3.4คณะฯจะจัดระบบการสื่อสารองค�กรอย$างท่ัวถึงและต$อเนื่องแก$
ละฝ}าย หัวหน+าสํานักงานคณบดี และบุคลากรในทุกระดับ 
เปลี่ ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส$
และค$าเปIาหมายท่ีสําคัญให+แก$ระดับรองคณบดีในแต$ละฝ}าย หัวหน+าสํานักงานคณบดี และบุคลากรในทุก
ระดับ 
  2.3.5 การบริหารผลการดําเนินงาน 
เพ่ือเฝIาระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีมีคว
จะต+องมีการแก+ไขอย$างไร โดยให+มีการรายงานตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบเปQนรายเดือนหรือรายไตร
มาส ข้ึนอยู$กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช+การกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนกิจกรรม การกําหนด
ตารางเวลาเริ่มต+นและสิ้นสุดการจัดทํากิ
  2.3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานโครงการ และความสําเร็จขององค�กร
ให+มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ� และก$อให+เกิดการปรับปรุงอย$างต$อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู+
ในองค�กรโดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีได+จริง

 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ� เปQนกิจกรรมสําคัญท่ีมุ$งรวบรวมและวิเคราะห�
ข+อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให+ผู+รับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต$างๆ
ผู+บริหาร และผู+ท่ีมีส$วนเก่ียวข+อง ได+ทราบผลการดําเนินงานเปQนระยะๆเพ่ือให+สามารถนําผลประเมินมาใช+ใน
การวางแผนหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปIาหมายของโครงการหรือกิจกรรมต$างๆ ให+
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล+อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหว$างปOหรือรายปO โดยมีวัตถุประสงค� 
ดังต$อไปนี้ 
 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOท่ีมีการเชื่อมโยง
แผนกลยุทธ�ไปสู$การปฏิบัติ โดยพิจารณาจากเง่ือนไข
เปIาหมายของกิจกรรมหรือโครงการต$างๆ
 2. เพ่ือทราบปUญหาอุปสรรคการดําเนินงานเปQ
ช$วงเวลาท่ีเหมาะสม 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

การสร+างพลังและความร$วมมือเพ่ือนําไปสู$ผลท่ี ต้ังเปIาหมายไว+ ตามแผนงาน
และโครงการ เรื่องท่ียากท่ีสุด คือการเปลี่ยนแปลงและการให+บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการท่ี
จะนํามาใช+ ประกอบด+วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู+นําของผู+บริหารระดับต$างๆ การมีส$วนร$วม การ

ม การสร+างวัฒนธรรมองค�กรท่ีดี และการจูงใจ 
จะจัดระบบการสื่อสารองค�กรอย$างท่ัวถึงและต$อเนื่องแก$ระดับรองคณบดีในแต$

ละฝ}าย หัวหน+าสํานักงานคณบดี และบุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต$างๆ เช$น การบริหารการ
เปลี่ ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส$ วนร$ วม เ พ่ือถ$ ายทอดวิสั ย ทัศน�  พันธ กิจ 

ระดับรองคณบดีในแต$ละฝ}าย หัวหน+าสํานักงานคณบดี และบุคลากรในทุก

ริหารผลการดําเนินงาน คณะจะจัดระบบการบริหารผลการดําเนินงานให+มีกลไก
เพ่ือเฝIาระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพ่ือประกอบการตัดสินใจว$า
จะต+องมีการแก+ไขอย$างไร โดยให+มีการรายงานตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบเปQนรายเดือนหรือรายไตร
มาส ข้ึนอยู$กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช+การกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนกิจกรรม การกําหนด
ตารางเวลาเริ่มต+นและสิ้นสุดการจัดทํากิจกรรม เปQนกลไกกํากับ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานโครงการ และความสําเร็จขององค�กร
ให+มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ� และก$อให+เกิดการปรับปรุงอย$างต$อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู+

ทียบผลการปฏิบัติงานท่ีได+จริงกับเปIาหมายท่ีกําหนดไว+ 

การกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ� เปQนกิจกรรมสําคัญท่ีมุ$งรวบรวมและวิเคราะห�

ข+อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให+ผู+รับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต$างๆ
ได+ทราบผลการดําเนินงานเปQนระยะๆเพ่ือให+สามารถนําผลประเมินมาใช+ใน

การวางแผนหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปIาหมายของโครงการหรือกิจกรรมต$างๆ ให+
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล+อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหว$างปOหรือรายปO โดยมีวัตถุประสงค� 

เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOท่ีมีการเชื่อมโยง
ปฏิบัติ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขระยะเวลาท่ีปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและค$า

เปIาหมายของกิจกรรมหรือโครงการต$างๆ 
เพ่ือทราบปUญหาอุปสรรคการดําเนินงานเปQนระยะๆนําไปสู$การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใน
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ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ะความร$วมมือเพ่ือนําไปสู$ผลท่ี ต้ังเปIาหมายไว+ ตามแผนงาน 
และโครงการ เรื่องท่ียากท่ีสุด คือการเปลี่ยนแปลงและการให+บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการท่ี
จะนํามาใช+ ประกอบด+วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู+นําของผู+บริหารระดับต$างๆ การมีส$วนร$วม การ

ระดับรองคณบดีในแต$
การวางระบบสนับสนุนต$างๆ เช$น การบริหารการ

วนร$ วม เ พ่ือถ$ ายทอดวิสั ย ทัศน�  พันธ กิจ  
ระดับรองคณบดีในแต$ละฝ}าย หัวหน+าสํานักงานคณบดี และบุคลากรในทุก

จะจัดระบบการบริหารผลการดําเนินงานให+มีกลไก
ามคลาดเคลื่อนจากแผนเพ่ือประกอบการตัดสินใจว$า

จะต+องมีการแก+ไขอย$างไร โดยให+มีการรายงานตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบเปQนรายเดือนหรือรายไตร
มาส ข้ึนอยู$กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช+การกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนกิจกรรม การกําหนด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานโครงการ และความสําเร็จขององค�กรคณะจะจัด
ให+มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ� และก$อให+เกิดการปรับปรุงอย$างต$อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู+

 

กํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ� เปQนกิจกรรมสําคัญท่ีมุ$งรวบรวมและวิเคราะห�
ข+อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให+ผู+รับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต$างๆ

ได+ทราบผลการดําเนินงานเปQนระยะๆเพ่ือให+สามารถนําผลประเมินมาใช+ใน
การวางแผนหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปIาหมายของโครงการหรือกิจกรรมต$างๆ ให+
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล+อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหว$างปOหรือรายปO โดยมีวัตถุประสงค� 

เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOท่ีมีการเชื่อมโยง
ปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและค$า

นระยะๆนําไปสู$การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใน



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 3. เพ่ือต+องทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือนําไปใช+
ประโยชน� ในการจัดทําหรือปรับแผนปฏิบัติราชการในระยะต$อไป
 4. เพ่ือต+องการทราบผลผลิตหรือผลลัพธ�ท่ีได+จากแผนกลยุทธ� ในด+
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะเกษตรศาสตร�

1. หลักการ 
 หลังจากท่ีทุกฝ}ายได+ดําเนินการตามแผนกลยุทธ�แล+ว จําเปQนต+องมีการกํากับติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือให+ทราบผลความก+าวหน+าในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการบรรลุวัตุถุประสงค�ท่ี
กําหนดในเวลาท่ีกําหนดไว+หรือไม$ โดยการติดตามและประเมินผลจะประเมินผลจากตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงาน(KPI)ในตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว+
 สําหรับกระบวนการกํากับ ติดตาม และปร
สําคัญได+แก$ 
 1.การติดตามผลการดําเนินงาน
  การติดตามผลการดําเนินงานเปQนเครื่องมือสําคัญของผู+บริหารท่ีจะสร+างความม่ันใจได+ว$าการ
ปฏิบัติงานขององค�กรเปQนไปในทิศทางท่ีถูกต+องและสามารถสร+างผลงานท่ีสอดคล+องตามเปIาประสงค�และ
เปIาหมายท่ีกําหนดไว+ การติดตามผลการดําเนินงานจะช$วยให+ผู+บริหารทราบข+อมูลท่ีเปQนตัวบ$งชี้
เกิดข้ึน ซ่ึงจะเปQนข+อมูลแก$ผู+บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ให+สอดรับกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
  การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายรวมถึง การรวบรวมข+อมูลผลการดําเนินงานในแต$ละ
ช$วงของโครงการหรือกิจกรรมต$างๆ ท่ีสอดคล+องตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดํา
กําหนดไว+ในแผนปฏิบัติงานประจําปO
 2.การรายงานความก+าวหน+า
  การรายงานความก+าวหน+า เปQนกระบวนการหลังจากท่ีได+มีการรวบรวมข+อมูลเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ภายใต+กรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต$ละช$วงเวลาแล+ว 
ผู+มีหน+าท่ีในการกํากับติดตามผลจะต+องจัดทํารายงานสรุปเสนอต$อผู+บริหารให+ได+รับทราบความก+าวหน+าในการ
ปฏิบัติงานเปQนระยะ รวมท้ังควรส$งข+อมูลย+อนกลับในแก$ผู+ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือจะช$วย
ละระดับดําเนินการปรับปรุงแก+ไขการปฏิบัติงานหรือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพให+เปQนไปตามแนวทางท่ี
เหมาะสม 
 3.การวัดและประเมินผล 
  การวัดและประเมินผลจะประกอบด+วยกระบวนงานย$อย 
ข+อมูล การวิเคราะห�และประเมินผลข+อมูล และการนําเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเปQนการ

คณะเกษตรศาสตร� 
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รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

เพ่ือต+องทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือนําไปใช+
ประโยชน� ในการจัดทําหรือปรับแผนปฏิบัติราชการในระยะต$อไป 

เพ่ือต+องการทราบผลผลิตหรือผลลัพธ�ท่ีได+จากแผนกลยุทธ� ในด+านการบริหารและการพัฒนา
ภาพในการปฏิบัติงานของคณะเกษตรศาสตร� 

ได+ดําเนินการตามแผนกลยุทธ�แล+ว จําเปQนต+องมีการกํากับติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือให+ทราบผลความก+าวหน+าในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการบรรลุวัตุถุประสงค�ท่ี

ลาท่ีกําหนดไว+หรือไม$ โดยการติดตามและประเมินผลจะประเมินผลจากตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการ
ในตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว+ 

สําหรับกระบวนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ� จะประกอบด+วย 

การติดตามผลการดําเนินงาน(Track Status) 
รติดตามผลการดําเนินงานเปQนเครื่องมือสําคัญของผู+บริหารท่ีจะสร+างความม่ันใจได+ว$าการ

ปฏิบัติงานขององค�กรเปQนไปในทิศทางท่ีถูกต+องและสามารถสร+างผลงานท่ีสอดคล+องตามเปIาประสงค�และ
เปIาหมายท่ีกําหนดไว+ การติดตามผลการดําเนินงานจะช$วยให+ผู+บริหารทราบข+อมูลท่ีเปQนตัวบ$งชี้
เกิดข้ึน ซ่ึงจะเปQนข+อมูลแก$ผู+บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ให+สอดรับกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายรวมถึง การรวบรวมข+อมูลผลการดําเนินงานในแต$ละ
ช$วงของโครงการหรือกิจกรรมต$างๆ ท่ีสอดคล+องตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต$ระดับท่ีได+
กําหนดไว+ในแผนปฏิบัติงานประจําปO(ตามท่ีได+มีการถ$ายทอดตัวบ$งชี้และค$าเปIาหมายในทุกระดับ

การรายงานความก+าวหน+า(Communicate Progress) 
การรายงานความก+าวหน+า เปQนกระบวนการหลังจากท่ีได+มีการรวบรวมข+อมูลเก่ียวกับผลการ

ทธ�ภายใต+กรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต$ละช$วงเวลาแล+ว 
ผู+มีหน+าท่ีในการกํากับติดตามผลจะต+องจัดทํารายงานสรุปเสนอต$อผู+บริหารให+ได+รับทราบความก+าวหน+าในการ
ปฏิบัติงานเปQนระยะ รวมท้ังควรส$งข+อมูลย+อนกลับในแก$ผู+ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือจะช$วย
ละระดับดําเนินการปรับปรุงแก+ไขการปฏิบัติงานหรือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพให+เปQนไปตามแนวทางท่ี

การวัดและประเมินผล (Measurement Evaluation) 
มินผลจะประกอบด+วยกระบวนงานย$อย 3 ข้ันตอน ได+แก$ การเก็บรวบรวม

ะประเมินผลข+อมูล และการนําเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเปQนการ

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  39/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

เพ่ือต+องทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือนําไปใช+

านการบริหารและการพัฒนา

ได+ดําเนินการตามแผนกลยุทธ�แล+ว จําเปQนต+องมีการกํากับติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือให+ทราบผลความก+าวหน+าในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการบรรลุวัตุถุประสงค�ท่ี

ลาท่ีกําหนดไว+หรือไม$ โดยการติดตามและประเมินผลจะประเมินผลจากตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการ

ะเมินผลแผนกลยุทธ� จะประกอบด+วย 3 องค�ประกอบท่ี

รติดตามผลการดําเนินงานเปQนเครื่องมือสําคัญของผู+บริหารท่ีจะสร+างความม่ันใจได+ว$าการ
ปฏิบัติงานขององค�กรเปQนไปในทิศทางท่ีถูกต+องและสามารถสร+างผลงานท่ีสอดคล+องตามเปIาประสงค�และ
เปIาหมายท่ีกําหนดไว+ การติดตามผลการดําเนินงานจะช$วยให+ผู+บริหารทราบข+อมูลท่ีเปQนตัวบ$งชี้อุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงจะเปQนข+อมูลแก$ผู+บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ให+สอดรับกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายรวมถึง การรวบรวมข+อมูลผลการดําเนินงานในแต$ละ
เนินงานในแต$ระดับท่ีได+

ตามท่ีได+มีการถ$ายทอดตัวบ$งชี้และค$าเปIาหมายในทุกระดับ) 

การรายงานความก+าวหน+า เปQนกระบวนการหลังจากท่ีได+มีการรวบรวมข+อมูลเก่ียวกับผลการ
ทธ�ภายใต+กรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต$ละช$วงเวลาแล+ว  

ผู+มีหน+าท่ีในการกํากับติดตามผลจะต+องจัดทํารายงานสรุปเสนอต$อผู+บริหารให+ได+รับทราบความก+าวหน+าในการ
ปฏิบัติงานเปQนระยะ รวมท้ังควรส$งข+อมูลย+อนกลับในแก$ผู+ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือจะช$วยให+ผู+รับผิดชอบแต$
ละระดับดําเนินการปรับปรุงแก+ไขการปฏิบัติงานหรือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพให+เปQนไปตามแนวทางท่ี

ข้ันตอน ได+แก$ การเก็บรวบรวม
ะประเมินผลข+อมูล และการนําเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเปQนการ



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต$ละรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงผลท่ีได+จากการประเมินจะเปQน
ข+อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ�ในรอบเวลาต$อไปขององค�กร 
  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ
ท่ีได+วางไว+ โดยหน$วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+ประยุกต�ใช+รายงานการประเมิน
ตนเอง(Self Assessment Report 
ผู+บริหารให+ทราบต$อไป ท้ังนี้การวัดและประเมินผลประกอบด+วย 
  3.1 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ยุทธ� 
  3.2 การวัดและการประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ
  3.3 การวัดและการประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ
  3.3.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  3.3.2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
  3.3.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  หมายเหตุ : 
ประเมินผลภายนอกต$างๆกําหนดไว+

2.กรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
 สํ าหรับกรอบการ กํา กับ  ติดตาม และประเ มินผลการปฏิ บั ติ งานของหรือ โครงการ
และความสําเร็จขององค�กรนั้น คณะเกษตรศาสตร�
ก$อให+เกิดการปรับปรุงอย$างต$อเนื่อง ตลอดจนการ
ปฏิบัติงาน ท่ีได+จริงเปIาหมายท่ีกําหนดไว+ท้ังในรูปผลผลิต 
การประเมิน 3 ลักษณะ คือ(1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ 
ปริมาณ (Quantitative evaluation) 
นอกจากนั้นจะประเมินท้ังระหว$างดําเนินโครงการ 
project evaluation) ภายใต+การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน$วยงานกลางต$างๆ ให+

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต$ละรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงผลท่ีได+จากการประเมินจะเปQน
ข+อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ�ในรอบเวลาต$อไปขององค�กร  

การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร�
ท่ีได+วางไว+ โดยหน$วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+ประยุกต�ใช+รายงานการประเมิน

Report - SAR)เปQนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได+ และนําผลท่ีได+รายงาน
ดและประเมินผลประกอบด+วย  

การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ระดับเปIาประสงค�ท่ีกําหนดไว+ในแผนกล

การวัดและการประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ(KPI) ระดับแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
การวัดและการประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ(KPI) ขององค�กรภายนอก ได+แก$

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

: การสรรหาผู+ประเมินภายในและภายนอกให+เปQนไปตามเง่ือนไขท่ีสํานัก
นอกต$างๆกําหนดไว+ 

กรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
สํ าหรับกรอบการ กํา กับ  ติดตาม และประเ มินผลการปฏิ บั ติ งานของหรือ โครงการ

คณะเกษตรศาสตร�จะจัดให+มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ�และ
ก$อให+เกิดการปรับปรุงอย$างต$อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู+ในองค�กร โดยการดําเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ท่ีได+จริงเปIาหมายท่ีกําหนดไว+ท้ังในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ� (outcome) 

การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (
antitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู+มีส$วนได+เสีย(Stakeholders audit) 

นอกจากนั้นจะประเมินท้ังระหว$างดําเนินโครงการ (In-process evaluation) และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ
ภายใต+การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน$วยงานกลางต$างๆ ให+

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  40/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต$ละรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงผลท่ีได+จากการประเมินจะเปQน

ผลของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร�
ท่ีได+วางไว+ โดยหน$วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+ประยุกต�ใช+รายงานการประเมิน

เปQนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได+ และนําผลท่ีได+รายงาน

ระดับเปIาประสงค�ท่ีกําหนดไว+ในแผนกล

ระดับแผนงานโครงการหรือกิจกรรม 
กรภายนอก ได+แก$ 

สมศ.) 

การสรรหาผู+ประเมินภายในและภายนอกให+เปQนไปตามเง่ือนไขท่ีสํานัก

สํ าหรับกรอบการ กํา กับ  ติดตาม และประเ มินผลการปฏิ บั ติ งานของหรือ โครงการ 
จะจัดให+มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ�และ
เรียนรู+ในองค�กร โดยการดําเนินการเปรียบเทียบผลการ

outcome) ท้ังนี้จะใช+รู+แบบ
Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิง

Stakeholders audit) 
และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ(Post-

ภายใต+การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน$วยงานกลางต$างๆ ให+เปQนเอกภาพ 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

3.ข้ันตอนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยทุธ์ 

-วิสยัทศัน์ 

- ประเด็น

ยทุธศาสตร์ 

- เป้าประสงค ์

- ตวัชี8วดั 

-วิสยัทศัน์

- ประเด็นยทุธศาสตร์

- เป้าประสงค์

- ตวัชี8วดั

- กลยทุธ์

- โครงการ

- ตวัชี8วดัโครงการ

รวบรวมขอ้เสนอแนะ จดัทาํ
แผนพฒันาคณะเกษตรศาสตร์ 

ปรับปรุงแผนกลยทุธ์ 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ข้ันตอนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

วิสยัทศัน์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ตวัชี8วดั 

กลยทุธ์ 

โครงการ 

ตวัชี8วดัโครงการ 

โครงการตามแผน 
กลยทุธ์ และโครงการ

เร่งด่วน 

โครงการตาม
นโยบายคณบดี

เสนอเอกสารขอ้เสนอโครงการ ผา่นคณบดี โดย
พิจารณาจากงบประมาณที)ไดรั้บการจดัสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

ไม่อนุมติั อนุมติั 

บรรจุลงแผนปฏิบติัราชการประจาํปี

รายงานผลการปฏิบติัโครงการ

ภายใน 15 วนั 

เสนองานนโยบายและแผน 
(รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล) 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  41/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

โครงการตามนโยบาย
อธิการบดี 

โครงการตาม
นโยบายคณบดี 

เสนอเอกสารขอ้เสนอโครงการ ผา่นคณบดี โดย
พิจารณาจากงบประมาณที)ไดรั้บการจดัสรรจาก

เสนอเอกสารขอ้เสนอ
โครงการ ผา่น

อธิการบดี 

ไม่อนุมติั อนุมติั 

บรรจุลงแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

ประกอบดว้ย 

- การติดตามเป้าหมายการ

ใชจ่้ายงบประมาณ 

- การติดตามแผนโครงการ/

กิจกรรมรายเดือน 

- การประเมินผลสัมฤทธิM



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอสภามหาวิทยาลยั 

เสนอคณะกรรมการประจาํ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

 

เสนอคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

เสนอกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

เสนอผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 
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ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  42/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� กําหนดกรอบและข้ันตอนการกํากับ 
ติดตาม และประเมินต้ังแต$กระบวนการถ$ายทอดแผน
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปO และการเสนอโครงการผ$านเครื่องมือต$าง
แบบฟอร�มเสนอโครงการ และแบบฟอร�มการรายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรม
 นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร� 
 1. กําหนดให+รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจก
เสร็จสิ้นโครงการพร+อมรูปเล$มรายงานผล
 2. กําหนดให+รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมเปQนรายเดือนท้ังโครงการท่ีดําเนินการ
แล+วเสร็จและโครงการต$อเนื่องต$อผู+บริหารคณะเกษตรศาสตร� ทุกวันท่ี 
โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดท่ีสามารถปฏิบัติได+
 3. รายงานผลการเบิกจ$ายทุกงบประมาณและผลผลิตเปQนรายเดือน
บริหารคณะเกษตรศาสตร� 
 4. กําหนดให+มีการประเมินผลแผน
 5. กําหนดให+มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเปQ
พร+อมรายงานผลแก$ผู+บริหารคณะเกษตรศาสตร� คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร�
ประจําคณะเกษตรศาสตร� 
 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� กําหนดกรอบและข้ันตอนการกํากับ 
ติดตาม และประเมินต้ังแต$กระบวนการถ$ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับคณะ สู$ฝ}าย และระดับบุคล
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปO และการเสนอโครงการผ$านเครื่องมือต$างๆ ได+แก$แผนท่ียุทธศาสตร� 

มเสนอโครงการ และแบบฟอร�มการรายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยยังกําหนดกลไกในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดั

กําหนดให+รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการแล+วเสร็จภายใน 
เสร็จสิ้นโครงการพร+อมรูปเล$มรายงานผล 

รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมเปQนรายเดือนท้ังโครงการท่ีดําเนินการ
รต$อเนื่องต$อผู+บริหารคณะเกษตรศาสตร� ทุกวันท่ี 30 ประกอบด+วยข+อมูล การปฏิบัติ
และตัวชี้วัดท่ีสามารถปฏิบัติได+ 

รายงานผลการเบิกจ$ายทุกงบประมาณและผลผลิตเปQนรายเดือนในท่ีประชุมคณะกรรมการ

กําหนดให+มีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ�ปOละ 1 ครั้ง
กําหนดให+มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเปQ

พร+อมรายงานผลแก$ผู+บริหารคณะเกษตรศาสตร� คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร�

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  43/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� กําหนดกรอบและข้ันตอนการกํากับ 
ฝ}าย และระดับบุคล กระบวนการ

ๆ ได+แก$แผนท่ียุทธศาสตร� 
มเสนอโครงการ และแบบฟอร�มการรายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรม 

นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
รรมท่ีดําเนินการแล+วเสร็จภายใน 15 วันหลัง

รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมเปQนรายเดือนท้ังโครงการท่ีดําเนินการ
อบด+วยข+อมูล การปฏิบัติ

ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ครั้ง 
กําหนดให+มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเปQนไตรมาส

พร+อมรายงานผลแก$ผู+บริหารคณะเกษตรศาสตร� คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร� และคณะกรรมการ



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

,�����ก 

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  44/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 1 
1. จํานวนหน$วยงานท่ีสร+างความร$วมมือทางด+านวิชาการ
ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
2. จํานวนผู+เรียนท่ีได+รับการยกย$องในระดั
นานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 2 
1. ร+อยละของอาจารย�ประจําท่ีได+รับทุนทําวิจัย และงาน
สร+างสรรค�ต$อจํานวนอาจารย�ประจํา 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค�ต$อจํานวน
อาจารย�ประจํา 
ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 3 
1. จํานวนโครงการท่ีตอบสนองแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู$หัวภมูพิล อดุยเดช มหาราช
ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 4 
1. ร+อยละของนักศึกษาท่ีเข+าร$วมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ร+อยละของบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข+าร$วมโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 5 
1. จํานวนหัวข+อในระบบสารสนเทศท่ีมีให+บริการ

 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

จําแนกประเภทตัวช้ีวัด 

หน>วยนับ 
ป�ท่ีดําเนินการ

55 56 
   

จํานวนหน$วยงานท่ีสร+างความร$วมมือทางด+านวิชาการ หน$วยงาน 2 4 

จํานวนผู+เรียนท่ีได+รับการยกย$องในระดับชาติ หรือ คน 1 2 

   
ร+อยละของอาจารย�ประจําท่ีได+รับทุนทําวิจัย และงาน ร+อยละ 60 65 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค�ต$อจํานวน บาท 43,000 45,000 

   
จํานวนโครงการท่ีตอบสนองแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู$หัวภมูพิล อดุยเดช มหาราช 
โครงการ 1 2 

   
ร+อยละของนักศึกษาท่ีเข+าร$วมโครงการทํานุบํารุง ร+อยละ 80 82 

ร+อยละของบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข+าร$วมโครงการ ร+อยละ 60 65 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ 4 5 
   

จํานวนหัวข+อในระบบสารสนเทศท่ีมีให+บริการ เรื่อง 3 4 

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  45/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ป�ท่ีดําเนินการ/ค>าเปTาหมาย 
57 58 59 

   
6 8 10 

3 4 5 

   
70 75 80 

 47,000 49,000 51,000 

   
3 4 5 

   
84 86 88 

70 75 80 

6 7 8 
   
5 6 7 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 1 
1. ร+อยละอาจารย�ท่ีมีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก
2. ร+อยละอาจารย�ท่ีมตีําแหน$งทางวิชาการ
3. จํานวนผู+กระทําความผดิจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู+เรยีนท่ีมีต$อคุณภาพการสอน
ของอาจารย�และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 2 
1. ร+อยละผลงานวิจัย และงานสร+างสรรค�ท่ีได+รับตีพิมพ� 
หรือเผยแพร$ ในระดับชาติและนานาชาติต$อจํานวน
อาจารย�ประจํา 
2. ร+อยละของงานวิจัยและงานสร+างสรรค�ท่ีนําไปใช+
ประโยชน�เพ่ือแก+ไขปUญหาของชุมชนใน 3 
ใต+ ต$อจํานวนอาจารย�ประจํา 
3. ร+อยละของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค�ท่ีสามารถนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรอืบริการวิชาการหรือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือการบริหารจัดการต$อจํานวน
อาจารย�ประจํา 
ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 3 
1. ระดับความพึงพอใจของผู+รับบริการ 
2. จํานวนโครงการในการบริการวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต+องการของชุมชน 
3. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถนํามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 5 
1. ความพึงพอใจของผู+มีส$วนได+ส$วนเสียในการบริหาร
จัดการของคณะเกษตรศาสตร� 
2. ประสิทธิภาพจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน
3. ประสิทธิภาพจากผลการประเมนิคุณภาพภายน
4. ระดับความพึงพอใจของผู+มีส$วนได+ส$วนเสียในระบบ

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

หน>วยนับ 
ป�ท่ีดําเนินการ

55 56 
   

ร+อยละอาจารย�ท่ีมีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก ร+อยละ 6 7 
ร+อยละอาจารย�ท่ีมตีําแหน$งทางวิชาการ ร+อยละ 12 13 

ะทําความผดิจรรยาบรรณวิชาชีพ คน 0 0 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับ 3.51 3.55 
ระดับความพึงพอใจของผู+เรยีนท่ีมีต$อคุณภาพการสอน

 
ระดับ 3.51 3.55 

   
ร+อยละผลงานวิจัย และงานสร+างสรรค�ท่ีได+รับตีพิมพ� 

หรือเผยแพร$ ในระดับชาติและนานาชาติต$อจํานวน
ร+อยละ 48 53 

ร+อยละของงานวิจัยและงานสร+างสรรค�ท่ีนําไปใช+
3 จังหวัดชายแดน

ร+อยละ 12 14 

ร+อยละของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค�ท่ีสามารถนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรอืบริการวิชาการหรือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือการบริหารจัดการต$อจํานวน

ร+อยละ 20 25 

   
 ระดับ 3.51 3.55 

จํานวนโครงการในการบริการวิชาชีพท่ีตอบสนองความ โครงการ 3 4 

จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถนํามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรือทํานุบํารุง

โครงการ 1 2 

   
ความพึงพอใจของผู+มีส$วนได+ส$วนเสียในการบริหาร ระดับ 3.51 3.55 

ประสิทธิภาพจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับ 3.51 3.61 
ประสิทธิภาพจากผลการประเมนิคุณภาพภายนอก ระดับ   
ระดับความพึงพอใจของผู+มีส$วนได+ส$วนเสียในระบบ ระดับ 3.51 3.55 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  46/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ป�ท่ีดําเนินการ/ค>าเปTาหมาย 
57 58 59 

   
8 9 10 
14 15 16 
0 0 0 

3.61 3.65 3.71 
3.61 3.65 3.71 

   
58 63 68 

16 18 20 

30 35 40 

   
3.61 3.65 3.71 

5 6 7 

3 4 5 

   
3.61 3.65 3.71 

3.71 3.81 3.91 
3.51   
3.61 3.65 3.71 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ตัวช้ีวัด 

สารสนเทศของคณะเกษตรศาสตร� 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 1 
1. ร+อยละของบัณฑิตท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปO 

 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

หน>วยนับ 
ป�ท่ีดําเนินการ

55 56 

หน>วยนับ 
ป�ท่ีดําเนินการ

55 56 
   

ท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ร+อยละ 85 86 

 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  47/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ป�ท่ีดําเนินการ/ค>าเปTาหมาย 
57 58 59 

ป�ท่ีดําเนินการ/ค>าเปTาหมาย 
57 58 59 

   
87 88 89 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ความเช่ือมโยง และสอดคล7องของแผนกลยุทธ
พัฒนาคณะเกษตรศาสตร


ปรัชญามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+มีการวิเคราะห�ความเชื่อมโยงและ
สอดคล+องของแผนกลยุทธ�พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�กับปรัชญาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
กลยุทธ�การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปOงบประมาณ 
 1. พันธกิจผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี” 
 2. พันธกิจผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร+างสรรค� และงานวิจัยมีความสอดคล+องกับประโยค 
“วิจัย วิชาชีพวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
 3. พันธกิจบริการวิชาการและวิชาชีพมีความสอดคล+องกับประโยค 
ชุมชน ในสามจังหวัดชายแดนใต+” 

พรบ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

 คณะเกษตรศาสตร� เปQนหน$วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ในประกาศกฏ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตราท่ี 
เกษตรศาสตร�ยังไม$ได+แบ$งส$วนราชการ คือ สํานักงานคณบดี และภาควิชา เนื่องจากด+
จํากัด ทรัพยากรยังมีน+อย และยังไม$ได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หรือประกาศในราชกิจจานุเบกขา ว$า
ด+วยการแบ$งส$วนราชการของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ตามมาตราท่ี 
2 ของพรบ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

เพ่ือให+บรรลุตามวัตถุประสงค�ในการจัดต้ัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสรา
นราธิวาสราชนครินทร� หมวดท่ี 1 
ความรู+ และสร+างกระบวนการเรียนรู+เพ่ือให+เกิดปUญญาเพ่ือพัฒนาสังคมให+อยู$ร$วม
มีส$วนร$วมกับชุมชนในการทํานุบํารงศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา สืบสาน และสร+างภูมิปUญญาให+เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยยึดหลักความรู+คู$คุณธรรม 
และหลักในการให+การศึกษาแก$ประชาชน ตลอดจนการขย
มาตราท่ี 7 ได+กําหนดภาระหน+าท่ีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ไว+ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให+มีความรู+ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ รู+จักคิดอย$างมีเหตุผล มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีความใฝ}เรียนรู+ เม่ือคณะเกษตรศาสตร�

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ความเช่ือมโยง และสอดคล7องของแผนกลยุทธ
พัฒนาคณะเกษตรศาสตร


ปรัชญามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+มีการวิเคราะห�ความเชื่อมโยงและ

นกลยุทธ�พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�กับปรัชญาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
กลยุทธ�การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปOงบประมาณ 2555 - 2559,

พันธกิจผลิตบัณฑิต/ผู+สําเร็จการศึกษา มีความสอดคล+องกับประโยค 

พันธกิจผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร+างสรรค� และงานวิจัยมีความสอดคล+องกับประโยค 
วิจัย วิชาชีพวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี” 

พันธกิจบริการวิชาการและวิชาชีพมีความสอดคล+องกับประโยค “เปQนรากฐานในการพัฒนาคน 
 

นราธิวาสราชนครินทร
 
คณะเกษตรศาสตร� เปQนหน$วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ในประกาศกฏ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตราท่ี 10 วรรค 1 แห$ง พรบ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�แต$คณะ
เกษตรศาสตร�ยังไม$ได+แบ$งส$วนราชการ คือ สํานักงานคณบดี และภาควิชา เนื่องจากด+วยกําลังพลท่ีมีอยู$อย$าง
จํากัด ทรัพยากรยังมีน+อย และยังไม$ได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หรือประกาศในราชกิจจานุเบกขา ว$า
ด+วยการแบ$งส$วนราชการของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ตามมาตราท่ี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รรลุตามวัตถุประสงค�ในการจัดต้ัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
1 มาตราท่ี 6 วรรค 1) “เพ่ือให+การศึกษาและส$งเสริมงานวินัย เพ่ือสร+างองค�

ความรู+ และสร+างกระบวนการเรียนรู+เพ่ือให+เกิดปUญญาเพ่ือพัฒนาสังคมให+อยู$ร$วมกันอย$างสันติ และมีดุลยภาพ 
มีส$วนร$วมกับชุมชนในการทํานุบํารงศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา สืบสาน และสร+างภูมิปUญญาให+เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยยึดหลักความรู+คู$คุณธรรม 
และหลักในการให+การศึกษาแก$ประชาชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาศาสนาในระดับอุดมศึกษา

ได+กําหนดภาระหน+าท่ีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ไว+ดังนี้ 
ผลิตบัณฑิตให+มีความรู+ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ รู+จักคิดอย$างมีเหตุผล มี

คุณธรรมจริยธรรม และมีความใฝ}เรียนรู+ เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  48/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ความเช่ือมโยง และสอดคล7องของแผนกลยุทธ
พัฒนาคณะเกษตรศาสตร
 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+มีการวิเคราะห�ความเชื่อมโยงและ
นกลยุทธ�พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�กับปรัชญาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� (แผน

2559,หน+า 5) ดังนี้ 
ผู+สําเร็จการศึกษา มีความสอดคล+องกับประโยค “ศึกษา วิชาชีพ

พันธกิจผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร+างสรรค� และงานวิจัยมีความสอดคล+องกับประโยค 

เปQนรากฐานในการพัฒนาคน 

คณะเกษตรศาสตร� เปQนหน$วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ในประกาศกฏ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�แต$คณะ

วยกําลังพลท่ีมีอยู$อย$าง
จํากัด ทรัพยากรยังมีน+อย และยังไม$ได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หรือประกาศในราชกิจจานุเบกขา ว$า
ด+วยการแบ$งส$วนราชการของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ตามมาตราท่ี 10 วรรค 

ชนครินทร� (พรบ. มหาวิทยาลัย
เพ่ือให+การศึกษาและส$งเสริมงานวินัย เพ่ือสร+างองค�

กันอย$างสันติ และมีดุลยภาพ 
มีส$วนร$วมกับชุมชนในการทํานุบํารงศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา สืบสาน และสร+างภูมิปUญญาให+เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยยึดหลักความรู+คู$คุณธรรม 

ายโอกาสทางการศึกษาศาสนาในระดับอุดมศึกษา”

ผลิตบัณฑิตให+มีความรู+ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ รู+จักคิดอย$างมีเหตุผล มี
ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 1 พบว$า 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+า
วางกลยุทธ�ท้ังหมด 3 กลยุทธ� คือ 

กลยุทธ�ท่ี 1.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก พ้ืนฐานความรู+และคุณธรรม
พัฒนาอาจารย�ให+เปQนผู+มีความรู+ทางด+านวิชาชีพ
การเกษตรได+อย$างลีกซ้ึงและถ$ายทอดสู$นักศึกษาอย$างมีประสิทธิภาพ ส$วนการพัฒนาคุ
อาจารย�มีวัตถุประสงค�เพ่ือให+อาจารย�เปQนแบบอย$างท่ีดีให+แก$นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร�

กลยุทธ�ท่ี 1.2 พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนางานฟาร�ม และห+องปฏิบัติการเนื่องจาก
คณะเกษตรศาสตร�ได+เปzดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจึงมีความจําเปQนในการพัฒนาสื่อการสอนพ้ืนฐ
สนับสนุนการเรียนรู+ของนักศึกษา ได+แก$ การพัฒนางานฟาร�ม เพ่ือให+นักศึกษาได+ฝqกปฏิบัติงานด+านวิชาชีพ
การเกษตร ให+มีความเข+าใจอย$างถ$องแท+ ถูกต+องตามหลักวิชาการ และการพัฒนาห+องปฏิบัติการ เพ่ือให+
นักศึกษาได+ทดสอบความจริงกับปUญหาท่ีเกิดข้ึนในการฝqกปฏิบั
อาหาร การวิเคราะห�คุณภาพของดิน ระบบฮอร�โมน 
ปรับปรุงและพัฒนางานฟาร�มต$อไป

กลยุทธ�ท่ี 1.4 พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 
เกษตรศาสตร�ได+วางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรตามกลยุทธ�ท่ี 
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ�ท่ี 1.2 โดยมุ$งเน+นการพัฒนาทรัพยากรนักศึกษามีความรู+คู$คุณธรรมตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 5 ด+าน คือ ด+านคุณธรรม จริยธรรม ด+านความรู+ ด+านปUญญา ด+านความสัมพันธ�ระหว$างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด+านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. จัดการศึกษา วิจัย ส$งเสริมและให+บริการทางวิชาการท่ีบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และการกีฬา โดยคํานึง
เกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี
ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ คณะเกษตรศาสตร� ได+วางกลยุทธ�ท้ังหมด 
  กลยุทธ�ท่ี 1.5 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน
  กลยุทธ�ท่ี 2.3พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยของนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร�จึงได+มุ$งเน+นพัฒนา
เพ่ือให+ได+งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถแก+ไขปUญหาของชุมชนได+อย$างแท+จริง
  กลยุทธ�ท่ี 2.2 พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญา

ชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต+ คือ การพัฒนาองค�ความรู+จากงานวิจัยท่ีมีอยู$ไปสู$นักศึกษาผ$านทางการ

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ 

พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการ
ม จริยธรรม เนื่องจาก พ้ืนฐานความรู+และคุณธรรมนักศึกษาย$อมมาจาก

พัฒนาอาจารย�ให+เปQนผู+มีความรู+ทางด+านวิชาชีพ จะช$วยทําให+อาจารย�มีความเข+าใจในความรู+ทางด+าน
การเกษตรได+อย$างลีกซ้ึงและถ$ายทอดสู$นักศึกษาอย$างมีประสิทธิภาพ ส$วนการพัฒนาคุ
อาจารย�มีวัตถุประสงค�เพ่ือให+อาจารย�เปQนแบบอย$างท่ีดีให+แก$นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร�

พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนางานฟาร�ม และห+องปฏิบัติการเนื่องจาก
คณะเกษตรศาสตร�ได+เปzดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจึงมีความจําเปQนในการพัฒนาสื่อการสอนพ้ืนฐ
สนับสนุนการเรียนรู+ของนักศึกษา ได+แก$ การพัฒนางานฟาร�ม เพ่ือให+นักศึกษาได+ฝqกปฏิบัติงานด+านวิชาชีพ
การเกษตร ให+มีความเข+าใจอย$างถ$องแท+ ถูกต+องตามหลักวิชาการ และการพัฒนาห+องปฏิบัติการ เพ่ือให+

กับปUญหาท่ีเกิดข้ึนในการฝqกปฏิบัติงานฟาร�ม เช$น การวิเคราะห�
คุณภาพของดิน ระบบฮอร�โมน และพันธุกรรม เปQนต+น เพ่ือนําผลท่ีได+รับไปวางแผน

ปรับปรุงและพัฒนางานฟาร�มต$อไป 
พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 

ฒนาทรัพยากรบุคลากรตามกลยุทธ�ท่ี 1.1 และพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
โดยมุ$งเน+นการพัฒนาทรัพยากรนักศึกษามีความรู+คู$คุณธรรมตามกรอบมาตรฐาน 

ด+าน คือ ด+านคุณธรรม จริยธรรม ด+านความรู+ ด+านปUญญา ด+านความสัมพันธ�ระหว$างบุคคลและความ
บผิดชอบ และด+านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดการศึกษา วิจัย ส$งเสริมและให+บริการทางวิชาการท่ีบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และการกีฬา โดยคํานึงถึงความสอดคล+องกับกลุ$มประชาชนท่ัวไป เพ่ือพัฒนาสู$สากล
เกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 2 พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+
ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ คณะเกษตรศาสตร� ได+วางกลยุทธ�ท้ังหมด 4กลยุทธ� คือ

พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน
พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพเนื่องจากพ้ืนฐานในการทําวิจัยย$อมมาจาก

ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยของนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร�จึงได+มุ$งเน+นพัฒนา
เพ่ือให+ได+งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถแก+ไขปUญหาของชุมชนได+อย$างแท+จริง 

พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญา

จังหวัดชายแดนใต+ คือ การพัฒนาองค�ความรู+จากงานวิจัยท่ีมีอยู$ไปสู$นักศึกษาผ$านทางการ

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  49/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

 คณะเกษตรศาสตร� ได+

พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการ
ย$อมมาจากอาจารย�ผู+สอน การ

จะช$วยทําให+อาจารย�มีความเข+าใจในความรู+ทางด+าน
การเกษตรได+อย$างลีกซ้ึงและถ$ายทอดสู$นักศึกษาอย$างมีประสิทธิภาพ ส$วนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
อาจารย�มีวัตถุประสงค�เพ่ือให+อาจารย�เปQนแบบอย$างท่ีดีให+แก$นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร� 

พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนางานฟาร�ม และห+องปฏิบัติการเนื่องจาก
คณะเกษตรศาสตร�ได+เปzดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจึงมีความจําเปQนในการพัฒนาสื่อการสอนพ้ืนฐานท่ีช$วย
สนับสนุนการเรียนรู+ของนักศึกษา ได+แก$ การพัฒนางานฟาร�ม เพ่ือให+นักศึกษาได+ฝqกปฏิบัติงานด+านวิชาชีพ
การเกษตร ให+มีความเข+าใจอย$างถ$องแท+ ถูกต+องตามหลักวิชาการ และการพัฒนาห+องปฏิบัติการ เพ่ือให+

การวิเคราะห�คุณภาพของ
และพันธุกรรม เปQนต+น เพ่ือนําผลท่ีได+รับไปวางแผน

พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน TQFคณะ
และพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ

โดยมุ$งเน+นการพัฒนาทรัพยากรนักศึกษามีความรู+คู$คุณธรรมตามกรอบมาตรฐาน 
ด+าน คือ ด+านคุณธรรม จริยธรรม ด+านความรู+ ด+านปUญญา ด+านความสัมพันธ�ระหว$างบุคคลและความ

บผิดชอบ และด+านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดการศึกษา วิจัย ส$งเสริมและให+บริการทางวิชาการท่ีบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ 

ถึงความสอดคล+องกับกลุ$มประชาชนท่ัวไป เพ่ือพัฒนาสู$สากล เม่ือคณะ
พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+

กลยุทธ� คือ 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน 

เนื่องจากพ้ืนฐานในการทําวิจัยย$อมมาจาก
ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยของนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร�จึงได+มุ$งเน+นพัฒนานักวิจัยเปQนสําคัญ 

พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญา

จังหวัดชายแดนใต+ คือ การพัฒนาองค�ความรู+จากงานวิจัยท่ีมีอยู$ไปสู$นักศึกษาผ$านทางการเรียน



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

การสอนในรายวิชาเรียน สู$ชุมชนผ$านทางการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือแ
ชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต+ 
  กลยุทธ�ท่ี 2.1 ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากล
 3. จัดการศึกษาทางด+านวิชาชีพท้ังระดับตํ่ากว$าปริญญาตรี และตํ่ากว$าปริญญาตรี เม่ือคณะ
เกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 
นี้ให+ประสบความสําเร็จได+ เนื่องจาก
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร� เพียงอย$างเดียว ไม$ได+เปzดสอนในระดับตํ่ากว$าปริญญาตรี คือ 
หลักสูตรระดับอนุปริญญา เนื่องจาก วิทยาลัยเกษตรแล
นครินทร� ได+เปzดสอนหลักสูตร ปวส
 4. สร+างและพัฒนาองค�ความรู+อย$างต$อเนื่อง และนําความรู+นั้นไปใช+ประโยชน�เพ่ือพัฒนาประเทศ และ
ภูมิภาคใกล+เคียง โดยเน+นการวิจัย การประยุกต� และบูรณาการภูมิปUญญาท+องถ่ินเข+ากับเ
ชุมชนและสังคมให+เข+มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี
พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี 2.2 พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และ
3 จังหวัดชายแดนใต+ 
 5. ส$งเสริม ประยุกต� พัฒนาวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง 
ภาระหน+าท่ีข+อท่ี 5 พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบ
ความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี 
ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก การพัฒนาอาจารย�ให+มีตําแหน$งวิชาการท่ีสูงข้ึน ย$อมทําให+
เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการท้ังด+านงานวิจัย เอกสารประกอบการสอน และตํารา ซ่ึงสอดคล+อ
ท่ี 2.3 พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพ
 6. ให+บริการความรู+ทางวิชาการและวิชาชีพ ถ$ายทอดความรู+และเทคโนโลยีท่ีเปQนประโยชน� เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้นําทางเลือกท่ีดีแก$ชุมชนและ
สังคม เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี
และผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี 
ให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน
เสริมสร+างให+การบริการวิชาการประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน
 7. ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ส$งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 7 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

การสอนในรายวิชาเรียน สู$ชุมชนผ$านทางการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือแ

ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากล
จัดการศึกษาทางด+านวิชาชีพท้ังระดับตํ่ากว$าปริญญาตรี และตํ่ากว$าปริญญาตรี เม่ือคณะ

เกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 3 พบว$า คณะเกษตรศาสตร�ไม$สามารถช$วยผลักดันภาระหน+าท่ี
นี้ให+ประสบความสําเร็จได+ เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีคณะเกษตรศาสตร� เปzดสอน คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร� เพียงอย$างเดียว ไม$ได+เปzดสอนในระดับตํ่ากว$าปริญญาตรี คือ 
หลักสูตรระดับอนุปริญญา เนื่องจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� ได+เปzดสอนหลักสูตร ปวส. อยู$แล+ว 

สร+างและพัฒนาองค�ความรู+อย$างต$อเนื่อง และนําความรู+นั้นไปใช+ประโยชน�เพ่ือพัฒนาประเทศ และ
ภูมิภาคใกล+เคียง โดยเน+นการวิจัย การประยุกต� และบูรณาการภูมิปUญญาท+องถ่ินเข+ากับเ
ชุมชนและสังคมให+เข+มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี
พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการ

พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 

ส$งเสริม ประยุกต� พัฒนาวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตาม
พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบ

เคลื่อนกลยุทธ�ท่ี 1.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ 
ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก การพัฒนาอาจารย�ให+มีตําแหน$งวิชาการท่ีสูงข้ึน ย$อมทําให+
เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการท้ังด+านงานวิจัย เอกสารประกอบการสอน และตํารา ซ่ึงสอดคล+อ

พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพ 
ให+บริการความรู+ทางวิชาการและวิชาชีพ ถ$ายทอดความรู+และเทคโนโลยีท่ีเปQนประโยชน� เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้นําทางเลือกท่ีดีแก$ชุมชนและ
จารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 6พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุน

และผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ
ให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนและกลยุทธ�ท่ี 3.3 พัฒนาปUจจัยพ้ืนฐานงานบริการวิชาการ
เสริมสร+างให+การบริการวิชาการประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ส$งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเม่ือคณะเกษตรศาสตร�
 พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  50/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

การสอนในรายวิชาเรียน สู$ชุมชนผ$านทางการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือแก+ปUญหา

ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากล 
จัดการศึกษาทางด+านวิชาชีพท้ังระดับตํ่ากว$าปริญญาตรี และตํ่ากว$าปริญญาตรี เม่ือคณะ

รถช$วยผลักดันภาระหน+าท่ี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีคณะเกษตรศาสตร� เปzดสอน คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร� เพียงอย$างเดียว ไม$ได+เปzดสอนในระดับตํ่ากว$าปริญญาตรี คือ 
ะเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

สร+างและพัฒนาองค�ความรู+อย$างต$อเนื่อง และนําความรู+นั้นไปใช+ประโยชน�เพ่ือพัฒนาประเทศ และ
ภูมิภาคใกล+เคียง โดยเน+นการวิจัย การประยุกต� และบูรณาการภูมิปUญญาท+องถ่ินเข+ากับเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคมให+เข+มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 4 
พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการ

สามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตาม
พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบ

พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ 
ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก การพัฒนาอาจารย�ให+มีตําแหน$งวิชาการท่ีสูงข้ึน ย$อมทําให+
เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการท้ังด+านงานวิจัย เอกสารประกอบการสอน และตํารา ซ่ึงสอดคล+องกับกลยุทธ�

ให+บริการความรู+ทางวิชาการและวิชาชีพ ถ$ายทอดความรู+และเทคโนโลยีท่ีเปQนประโยชน� เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้นําทางเลือกท่ีดีแก$ชุมชนและ

พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุน
พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ

พัฒนาปUจจัยพ้ืนฐานงานบริการวิชาการ เพ่ือ

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�
พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี 
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต+ 
 8. ส$งเสริมและพัฒนาเครือข$ายความร$วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริ
หน$วยงานอ่ืน ท้ังในประเทศและต$างประเทศ
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกล
ยุทธ�ท่ี1.3สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ
 9. จัดการศึกษา โดยเน+นประชาชนในภูมิภา
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 
ผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี
กับความต+องการของชุมชน 
 10. ร$วมพัฒนาท+องถ่ิน ดําเนินการจัดการ
องค�ความรู+ของชุมชนให+เข+มแข็ง เชิดชูภูมิปUญญาท+องถ่ิน สร+างสรรค�ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก+าวหน+าอย$าง
ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชนเม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระห
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี
3.1 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการให+มีความ โด
 11. จัดให+ชุมชนมีส$วนร$วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช+
และสิ่งแวดล+อมอย$างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให+เกิดประโยชน�สูงสุดแก$ชุมชนและให+ชุมชนมีส$วนร$วมในการ
กําหนดนโยบายและบริหารจัดการ
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระห
5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการบริหารจัดการบ+านเมืองท่ีดี
ส$งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

จุดเน7นของกลุ>มสถาบัน 
 กลุ$ม ข สถาบันท่ีเน+นระดับปริญญาตรี จัดการ เม่ื
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+มหาวิทยาลัยบรรลุจุดเน+นสถาบัน ในการขับเคลื่อนกล
ยุทธ�ท่ีกลยุทธ�ท่ี 1.4 พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 

 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

เร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี 4.1ส$งเสริมและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปUญญาท+องถ่ิน

ส$งเสริมและพัฒนาเครือข$ายความร$วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริ
หน$วยงานอ่ืน ท้ังในประเทศและต$างประเทศเม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกล

สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ
จัดการศึกษา โดยเน+นประชาชนในภูมิภาคท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล+เคียงเปQนสําคัญ

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 9พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและ
ผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี 1.5พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+อง

ร$วมพัฒนาท+องถ่ิน ดําเนินการจัดการศึกษาและฝqกอบรมท่ีตอบสนองความต+องการและเสริมสร+าง
องค�ความรู+ของชุมชนให+เข+มแข็ง เชิดชูภูมิปUญญาท+องถ่ิน สร+างสรรค�ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก+าวหน+าอย$าง

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี

พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการให+มีความ โดยสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน 
ส$วนร$วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช+ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล+อมอย$างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให+เกิดประโยชน�สูงสุดแก$ชุมชนและให+ชุมชนมีส$วนร$วมในการ
กําหนดนโยบายและบริหารจัดการเม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการบริหารจัดการบ+านเมืองท่ีดี
ส$งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ$ม ข สถาบันท่ีเน+นระดับปริญญาตรี จัดการ เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาสอดคล+อง พบว$า 
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+มหาวิทยาลัยบรรลุจุดเน+นสถาบัน ในการขับเคลื่อนกล

พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน TQF

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  51/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ส$งเสริมและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปUญญาท+องถ่ิน

ส$งเสริมและพัฒนาเครือข$ายความร$วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับสถาบันและ
ารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 8 พบว$า 

คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกล
สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

คท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล+เคียงเปQนสําคัญ
พบว$า คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและ

พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+อง

ศึกษาและฝqกอบรมท่ีตอบสนองความต+องการและเสริมสร+าง
องค�ความรู+ของชุมชนให+เข+มแข็ง เชิดชูภูมิปUญญาท+องถ่ิน สร+างสรรค�ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก+าวหน+าอย$าง

น+าท่ีข+อท่ี 10พบว$า คณะ
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+ภาระหน+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี

 
ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล+อมอย$างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให+เกิดประโยชน�สูงสุดแก$ชุมชนและให+ชุมชนมีส$วนร$วมในการ
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาตามภาระหน+าท่ีข+อท่ี 11พบว$า คณะ

น+าท่ีนี้ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ี
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการบริหารจัดการบ+านเมืองท่ีดีและ 5.2 

อคณะเกษตรศาสตร�ได+พิจารณาสอดคล+อง พบว$า 
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยสนับสนุนและผลักดันให+มหาวิทยาลัยบรรลุจุดเน+นสถาบัน ในการขับเคลื่อนกล

TQF 



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
 ภาพอนาคตท่ีมีผลต>อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย
 1. ด7านประชากร เม่ือ
ผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
1.4 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
หลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน
การเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการศึกษาอย$างไม$มีท่ีสิ้นสุด เปQนแหล$งเรี
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการยกระดับวัยแรงงานท่ีมีความรู+เปQนทุนเดิม 
 2.ด7านพลังงานและส่ิงแวดล7อม 
ส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ยุทธ�ท่ี2.3 พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพเพ่ือส$งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการปลูกพืชทดแทนพลังงาน และ
การผลิตแก�สชีวภาพจากมูลสัตว�เพ่ือทดแทนพลังงาน
 3. ด7านตลาดแรงงาน
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.4 พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 
ท่ี1.5 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนกลยุทธ�ท่ี
และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 
สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือสร+างความม่ันคงทางอาหาร 
ต+นทุนการผลิต การจัดการเกษตรท่ียั่งยืน การเกษตรสมัยใหม$ ก
 4. ด7านการกระจายอํานาจการปกครอง
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
เปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.3 สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิ
นานาชาติ และกลยุทธ�ท่ี3.1 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน 
โดยประสานงานกับผู+นําท+องถ่ินเพ่ือสร+างเครือข$ายเชิงพ้ืนท่ี หรือเครือข$ายเชิงประเด็น เพ่ือเสริมทักษะความรู+
ทางด+านการเกษตรแก$กลุ$มเปIาหมาย
 5. ด7านการจัดการความขัดแย7งและความรุนแรง
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
เปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี2.2 พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และสามารถนําไปใ
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต+โดยเน+นท่ีการสร+างองค�ความรู+ ความเข+าใจ สําหรับสังคมไทยโดยรวมและสามจังหวัด
ชายแดนใต+ซ่ึงสอดคล+องกับด+านท่ี 3 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
ภาพอนาคตท่ีมีผลต>อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย 

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วย
ผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี 

ให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน TQF กลยุทธ�ท่ี 
หลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 3.2 พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+าน
การเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการศึกษาอย$างไม$มีท่ีสิ้นสุด เปQนแหล$งเรี

และการยกระดับวัยแรงงานท่ีมีความรู+เปQนทุนเดิม (Knowledge Workers)
ด7านพลังงานและส่ิงแวดล7อม เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มี

ส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ให+บรรลุเปIาหมาย ในกล
พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพเพ่ือส$งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการปลูกพืชทดแทนพลังงาน และ

การผลิตแก�สชีวภาพจากมูลสัตว�เพ่ือทดแทนพลังงาน 
ตลาดแรงงานและการจ7างงานในอนาคต เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$า

ส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ
พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 

พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนกลยุทธ�ท่ี2.2 พัฒนาองค�คว
และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต+ กลยุทธ�ท่ี 
สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือสร+างความม่ันคงทางอาหาร (food security) 
ต+นทุนการผลิต การจัดการเกษตรท่ียั่งยืน การเกษตรสมัยใหม$ การสร+างมูลค$าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร

ด7านการกระจายอํานาจการปกครองเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 

สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังในระดับชาติ และ
พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน 

โดยประสานงานกับผู+นําท+องถ่ินเพ่ือสร+างเครือข$ายเชิงพ้ืนท่ี หรือเครือข$ายเชิงประเด็น เพ่ือเสริมทักษะความรู+
แก$กลุ$มเปIาหมาย 

ด7านการจัดการความขัดแย7งและความรุนแรงเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 

พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชน
จังหวัดชายแดนใต+โดยเน+นท่ีการสร+างองค�ความรู+ ความเข+าใจ สําหรับสังคมไทยโดยรวมและสามจังหวัด

3 การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 
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คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วย
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี 

กลยุทธ�ท่ี 1.5 พัฒนา
พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+าน

การเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการศึกษาอย$างไม$มีท่ีสิ้นสุด เปQนแหล$งเรียนรู+
(Knowledge Workers) 

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มี
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกล

พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพเพ่ือส$งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการปลูกพืชทดแทนพลังงาน และ

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$า
.ศ. 2551 – 2565) ให+

พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน TQF กลยุทธ�
พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย 

จังหวัดชายแดนใต+ กลยุทธ�ท่ี 4.4. ส$งเสริมและ
food security) เพ่ิมผลผลิตและลด

ารสร+างมูลค$าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ

2551 – 2565) ให+บรรลุ
ชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังในระดับชาติ และ

พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน 
โดยประสานงานกับผู+นําท+องถ่ินเพ่ือสร+างเครือข$ายเชิงพ้ืนท่ี หรือเครือข$ายเชิงประเด็น เพ่ือเสริมทักษะความรู+

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
2551 – 2565) ให+บรรลุ

ช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชน
จังหวัดชายแดนใต+โดยเน+นท่ีการสร+างองค�ความรู+ ความเข+าใจ สําหรับสังคมไทยโดยรวมและสามจังหวัด



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 6. ด7านเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
เปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.4พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 
ความรู+ในนักศึกษา 
 7. ด7านเศรษฐกิจพอเพียง
ช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ท่ี3.2 พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+านการเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากลและกลยุทธ�ท่ี
โครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือเปQนศูนย�กลางในการถ$ายทอดความรู+ด+านเศรษฐกิจพอเพียงให+กับเกษตรกร
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต+ 
 ประเด็นและทิศทางของกรอบนโยบายระยะยาว
 1. ด7านรอยต>อกับอุดมศึกษาระดับอ่ืน 
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระ
เปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.4 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
กลยุทธ�ท่ี 1.5 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน เพ่ือเปzดโอกาสให+ผู+ท่ีเรียนจบใน
ระดับอาชีวะได+มีอากาสเรียนต$อระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอนหลักสูตร
 2. ด7านการแก7ปfญหาอุดมศึกษา การไร7ทิศทาง ความซํ้าซ7อน การขาดคุณภาพ และการขาด
ประสิทธิภาพ เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 
ให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
สอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 
การศึกษา เพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และเปQนท่ีต+องการของตลาดแรงงาน
 3. ด7านธรรมมาภิบาลและการจัดการอุดมศึกษา 
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
เปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการบริหาร
จัดการบ+านเมืองท่ีดี โดยผู+บริหารยึดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 4. ด7านมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข>งขันของประเทศ 
เกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี
ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
งานฟาร�ม และห+องปฏิบัติการกลยุทธ�ท่ี

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ด7านเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคตเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณา
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 

พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 

ด7านเศรษฐกิจพอเพียงเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วน
ช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�

พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+านการเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากลและกลยุทธ�ท่ี3.4 
าชดําริเพ่ือเปQนศูนย�กลางในการถ$ายทอดความรู+ด+านเศรษฐกิจพอเพียงให+กับเกษตรกร

ประเด็นและทิศทางของกรอบนโยบายระยะยาว 
ด7านรอยต>อกับอุดมศึกษาระดับอ่ืน เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ

เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 

พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน เพ่ือเปzดโอกาสให+ผู+ท่ีเรียนจบใน
อากาสเรียนต$อระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอนหลักสูตร 
ด7านการแก7ปfญหาอุดมศึกษา การไร7ทิศทาง ความซํ้าซ7อน การขาดคุณภาพ และการขาด
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผน

2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี
ให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน TQF กลยุทธ�ท่ี 1.5 พัฒนาหลักสูตรให+มีความ
สอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 5.2 ส$งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

การันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และเปQนท่ีต+องการของตลาดแรงงาน
ด7านธรรมมาภิบาลและการจัดการอุดมศึกษา เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ

เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการบริหาร

จัดการบ+านเมืองท่ีดี โดยผู+บริหารยึดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ด7านมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข>งขันของประเทศ 

เกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.1พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+

ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกลยุทธ�ท่ี1.2พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการ
ติการกลยุทธ�ท่ี 1.3สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอ
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เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
2551 – 2565) ให+บรรลุ

พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือเพ่ิมทักษะ

ษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วน
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�

3.4 ส$งเสริมและสนับสนุน
าชดําริเพ่ือเปQนศูนย�กลางในการถ$ายทอดความรู+ด+านเศรษฐกิจพอเพียงให+กับเกษตรกร

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
2551 – 2565) ให+บรรลุ

พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน TQF และ
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน เพ่ือเปzดโอกาสให+ผู+ท่ีเรียนจบใน

ด7านการแก7ปfญหาอุดมศึกษา การไร7ทิศทาง ความซํ้าซ7อน การขาดคุณภาพ และการขาด
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผน

ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.4 พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรให+มีความ

ส$งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และเปQนท่ีต+องการของตลาดแรงงาน 

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
2551 – 2565) ให+บรรลุ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการบริหาร

ด7านมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข>งขันของประเทศ เม่ือคณะ
วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO 

พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ 
พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนา

สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ัง



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ในระดับชาติ และนานาชาติกลยุทธ�ท่ี
กลยุทธ�ท่ี2.1 ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากลกลยุทธ�ท่ี
และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 
ให+มีประสิทธิภาพและกลยุทธ�ท่ี 3.2
หลักสูตรและการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ โดย
(Development) การบ$มเพาะความรู+และทรัพย�สินทางปUญญาจากการวิจัย 
เชิงพาณิชย� (Commercialization)
 5. ด7านการเงินระดับอุดมศึกษา 
ส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ในแผนกลยุทธ� แต$ปรากฏในงานประจําของคณะเกษตรศาสตร� คือ การบริการเงินกู+ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
ศ.) 
 6. ด7านการพัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษา 
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
เปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี 1.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให+มีความรู+ด+านการสอน ความสามาร
การขัดเกลาทางสังคม 
 7. ด7านเครือข>ายอุดมศึกษา 
ช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ท่ี 1.3 สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ
 8. ด7านการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต7เครือข>าย
อุดมศึกษา เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 
ศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกลยุทธ�ท่ี
พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนางานฟาร�ม และห+องปฏิบัติการกลยุทธ�ท่ี
การเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากล และกลยุทธ�ท่ี
ความเข+มแข็งของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
 9. ด7านโครงสร7างพ้ืนฐานการเรียนรู7 
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอ
เปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี 5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให+ทันสมัย เพ่ือรองรับการแสวงหาความรู+อันไร+ขีดจํากัด
ของนักศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ในระดับชาติ และนานาชาติกลยุทธ�ท่ี 1.4พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 
ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากลกลยุทธ�ท่ี2.2 พัฒนาอง

และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต+กลยุทธ�ท่ี
3.2 พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+านการเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากลเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรและการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ โดยมุ$งเน+นงานวิจัย (Research) 
การบ$มเพาะความรู+และทรัพย�สินทางปUญญาจากการวิจัย (Incubation) 

Commercialization) 
ด7านการเงินระดับอุดมศึกษา เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มี

วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
ในแผนกลยุทธ� แต$ปรากฏในงานประจําของคณะเกษตรศาสตร� คือ การบริการเงินกู+ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

ด7านการพัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษา เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 

พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให+มีความรู+ด+านการสอน ความสามารถด+านการวิจัย การบริหารจัดการ และ

ด7านเครือข>ายอุดมศึกษา เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วน
ช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�

มร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ
ด7านการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต7เครือข>าย

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผน
ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี

ศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกลยุทธ�ท่ี
พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนางานฟาร�ม และห+องปฏิบัติการกลยุทธ�ท่ี 3.2 พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+าน

รให+มีมาตรฐานระดับสากล และกลยุทธ�ท่ี3.3 พัฒนาปUจจัยพ้ืนฐานงานบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร+าง
ความเข+มแข็งของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ด7านโครงสร7างพ้ืนฐานการเรียนรู7 เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปO ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 

พัฒนาระบบสารสนเทศให+ทันสมัย เพ่ือรองรับการแสวงหาความรู+อันไร+ขีดจํากัด

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  54/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน TQF
พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย 

จังหวัดชายแดนใต+กลยุทธ�ท่ี 2.3 พัฒนานักวิจัย
พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+านการเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากลเพ่ือพัฒนา

Research) ให+เกิดการพัฒนา 
Incubation) และนําไปสู$การผลิต

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มี
) ให+บรรลุเปIาหมายไม$มี

ในแผนกลยุทธ� แต$ปรากฏในงานประจําของคณะเกษตรศาสตร� คือ การบริการเงินกู+ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กย

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
2551 – 2565) ให+บรรลุ

พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการ
ถด+านการวิจัย การบริหารจัดการ และ

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วน
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�

มร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 
ด7านการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต7เครือข>าย

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันกรอบแผน
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี 1.1 พัฒนา

ศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกลยุทธ�ท่ี1.2 
พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+าน

พัฒนาปUจจัยพ้ืนฐานงานบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร+าง

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
2551 – 2565) ให+บรรลุ

พัฒนาระบบสารสนเทศให+ทันสมัย เพ่ือรองรับการแสวงหาความรู+อันไร+ขีดจํากัด



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 

 1. พัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิง
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.4 
TQF กลยุทธ�ท่ี 1.5 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 
และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และ
เปQนท่ีต+องการของตลาดแรงงาน 
 2. เช่ือมต>อกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.4 
TQF และกลยุทธ�ท่ี 1.5 พัฒนาหลักสูตรให+
เรียนจบในระดับอาชีวะได+มีอากาสเรียนต$อระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอนหลักสูตร
 3. บทบาทอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 
พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดัน
(พ.ศ. 2551 – 2554) ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี
ทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกลยุทธ�ท่ี
และห+องปฏิบัติการกลยุทธ�ท่ี 1.3
ระดับชาติ และนานาชาติกลยุทธ�ท่ี 
ยุทธ�ท่ี2.1 ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากลกลยุทธ�ท่ี
และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 
ให+มีประสิทธิภาพและกลยุทธ�ท่ี 3.2
หลักสูตรและการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ โดยมุ$งเน+นงานวิ
(Development) การบ$มเพาะความรู+และทรัพย�สินทางปUญญาจากการวิจัย 
เชิงพาณิชย� (Commercialization)
 4. การเงินอุดมศึกษา 
ผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
เปIาหมายไม$มีในแผนกลยุทธ� แต$ปรากฏในงานประจําของคณะเกษตรศาสตร� คือ การบริการเงินกู+ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

พัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$า
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 (

4 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 

และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และ

เช่ือมต>อกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$า
คณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 (

4 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน เพ่ือเปzดโอกาสให+ผู+ท่ี

เรียนจบในระดับอาชีวะได+มีอากาสเรียนต$อระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอนหลักสูตร 
บทบาทอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ เม่ือคณะเกษตรศาสตร�

พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
ให+บรรลุเปIาหมาย ในกลยุทธ�ท่ี1.1พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$ง

ทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกลยุทธ�ท่ี1.2พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนางานฟาร�ม 
1.3สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังใน
 1.4พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน 

ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากลกลยุทธ�ท่ี2.2 พัฒนาองค�ความรู+งานวิ
และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต+กลยุทธ�ท่ี

3.2 พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+านการเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากลเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรและการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ โดยมุ$งเน+นงานวิจัย (Research) 

การบ$มเพาะความรู+และทรัพย�สินทางปUญญาจากการวิจัย (Incubation) 
Commercialization) 

การเงินอุดมศึกษา เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วย
กษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) ให+บรรลุเปIาหมาย ให+บรรลุ

เปIาหมายไม$มีในแผนกลยุทธ� แต$ปรากฏในงานประจําของคณะเกษตรศาสตร� คือ การบริการเงินกู+ยืมเงินเพ่ือ
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ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  55/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$า
(พ.ศ. 2551 – 2554) 

พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 5.2 ส$งเสริม

และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และ

อคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$า
(พ.ศ. 2551 – 2554) 

พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน เพ่ือเปzดโอกาสให+ผู+ท่ี

 
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$ง

พัฒนาปUจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนางานฟาร�ม 
สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ท้ังใน
พัฒนานักศึกษาให+เปQนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐาน TQFกล

พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย 
จังหวัดชายแดนใต+กลยุทธ�ท่ี 2.3 พัฒนานักวิจัย

พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+านการเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากลเพ่ือพัฒนา
Research) ให+เกิดการพัฒนา 

Incubation) และนําไปสู$การผลิต

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วย
ให+บรรลุเปIาหมาย ให+บรรลุ

เปIาหมายไม$มีในแผนกลยุทธ� แต$ปรากฏในงานประจําของคณะเกษตรศาสตร� คือ การบริการเงินกู+ยืมเงินเพ่ือ



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

 5. โครงสร7างพ้ืนฐานการเรียนรู7 
ส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
กลยุทธ�ท่ี 5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให+ทันสมัย เพ่ือรองรับการแสวงหาความรู+อันไร+ขีดจํากัดของนักศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
 1. เปล่ียนระบบการนําองค
กรให7ขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองค
รวม
พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
(พ.ศ. 2555 – 2559)ในกลยุทธ�ท่ี5.1 
บริหารจัดการบ+านเมืองท่ีดีโดยเน+นให+มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) ปลุกจิตสํานึกของตนเองต$อประชาชน และต$อสังคม
 2. สร7างเอกภาพและคุณภาพของข7อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย
สารสนเทศอุดมศึกษาแห>งชาติ
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 
จัดทําฐานข+อมูลงานวิจัย และในกลยุทธ�ท่ี
 3. เปล่ียนกระบวนทัศน
ด7านการศึกษ
เพ่ือเปhดโอกาสการเรียนรู7ตามศักยภาพของผู7เรียนในทุกวัย
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
ยุทธ�ท่ี 1.4 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 
การเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการศึกษาอย$างไม$มีท่ีสิ้นสุด เปQนแหล$งเ
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการยกระดับวัยแรงงานท่ีมีความรู+เปQนทุนเดิม 
 4. พัฒนาอาจารย
ให7เปiนมืออาชีพ
มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารย�ให+มีจิตวิญญาณของความเปQนครู เปQนต+นแบบของผู+มีคุณธรรมนําความรู+เปQนวิชาชีพท่ีมีเกียรติ
และศักด์ิศรี เปQนท่ียอมรับในสังคม 
 5. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย>างก7าวกระโดด
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
ยุทธ�ท่ี1.4 พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

โครงสร7างพ้ืนฐานการเรียนรู7 เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเก
ส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

พัฒนาระบบสารสนเทศให+ทันสมัย เพ่ือรองรับการแสวงหาความรู+อันไร+ขีดจํากัดของนักศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
เปล่ียนระบบการนําองค
กรให7ขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองค
รวมเม่ือคณะเกษตรศาสตร�

พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลั

บริหารจัดการบ+านเมืองท่ีดีโดยเน+นให+มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และ ความรับผิดรับชอบ 
ปลุกจิตสํานึกของตนเองต$อประชาชน และต$อสังคม 

สร7างเอกภาพและคุณภาพของข7อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย
สารสนเทศอุดมศึกษาแห>งชาติ
จารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษา

2555 – 2559)ในยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ในการ
จัดทําฐานข+อมูลงานวิจัย และในกลยุทธ�ท่ี 5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให+ทันสมัย 

เปล่ียนกระบวนทัศน
ด7านการศึกษา โดยให7ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา 
เพ่ือเปhดโอกาสการเรียนรู7ตามศักยภาพของผู7เรียนในทุกวัยเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

รให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 3.2 พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+าน
การเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการศึกษาอย$างไม$มีท่ีสิ้นสุด เปQนแหล$งเ

และการยกระดับวัยแรงงานท่ีมีความรู+เปQนทุนเดิม (Knowledge Workers)
พัฒนาอาจารย
ให7เปiนมืออาชีพเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�

มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2
พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารย�ให+มีจิตวิญญาณของความเปQนครู เปQนต+นแบบของผู+มีคุณธรรมนําความรู+เปQนวิชาชีพท่ีมีเกียรติ

 
บคุณภาพบัณฑิตอย>างก7าวกระโดดเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ

เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน 
กสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 5.2 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  56/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มี
2554) ให+บรรลุเปIาหมาย ใน

พัฒนาระบบสารสนเทศให+ทันสมัย เพ่ือรองรับการแสวงหาความรู+อันไร+ขีดจํากัดของนักศึกษา 

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�
พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการ
และ ความรับผิดรับชอบ 

สร7างเอกภาพและคุณภาพของข7อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย
สารสนเทศอุดมศึกษาแห>งชาติ
จารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษา

ในยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ในการ

า โดยให7ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา 
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ

. 2555 – 2559)ในกล
รให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน TQF กลยุทธ�ท่ี 1.5 

พัฒนาศูนย�การเรียนรู+ด+าน
การเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการศึกษาอย$างไม$มีท่ีสิ้นสุด เปQนแหล$งเรียนรู+

(Knowledge Workers) 
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�

2559) ในกลยุทธ�ท่ี 1.1 
พัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในด+านความรู+ ตําแหน$งทางวิชาการ ควบคู$กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารย�ให+มีจิตวิญญาณของความเปQนครู เปQนต+นแบบของผู+มีคุณธรรมนําความรู+เปQนวิชาชีพท่ีมีเกียรติ

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
. 2555 – 2559)ในกล

พัฒนาหลักสูตรให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนมาตรฐาน TQF กลยุทธ�ท่ี 1.5 
2 ส$งเสริมและพัฒนา



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และเปQนท่ี
ต+องการของตลาดแรงงาน 
 6. นําประเทศพ7นวิกฤตและช้ีนําการพัฒนา ด7วยงานวิจัยเชิงสร7างสรรค

พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ในกลยุทธ�ท่ี
พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และสามารถนําไปใช+ประโยชน�
และกลยุทธ�ท่ี 2.3 พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพโดยมุ$งเน+นงานวิจัย 
(Development) การบ$มเพาะความรู+และทรัพย�สินทางปUญญาจากการวิจัย 
เชิงพาณิชย� (Commercialization)
 7. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศอย>างย่ังยืน
เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
ยุทธ�ท่ี 3.1พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุม
ศูนย�การเรียนรู+ด+านการเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากลกลยุทธ�ท่ี
และกลยุทธ�ท่ี3.4ส$งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือให+ชุมชนเกิดความเข+มแข็งและยั่งยืน
 8. สร7างความเช่ือม่ันในคุณภาพของสถาบัน
พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
2559) ในกลยุทธ�ท่ี5.2 ส$งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีถึง
คุณภาพสากลของคณะเกษตรศาสตร�
 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และเปQนท่ี

นําประเทศพ7นวิกฤตและช้ีนําการพัฒนา ด7วยงานวิจัยเชิงสร7างสรรค
เม่ือคณะเกษตรศาสตร�
พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 

ในกลยุทธ�ท่ี2.1 ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากลกลยุทธ�ท่ี
พัฒนาองค�ความรู+งานวิจัย และสามารถนําไปใช+ประโยชน�ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 

พัฒนานักวิจัยให+มีประสิทธิภาพโดยมุ$งเน+นงานวิจัย (Research) 
การบ$มเพาะความรู+และทรัพย�สินทางปUญญาจากการวิจัย (Incubation) 

ion) 
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศอย>างย่ังยืนเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ

เกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการให+มีความสอดคล+องกับความต+องการของชุมชนกลยุทธ�ท่ี

ศูนย�การเรียนรู+ด+านการเกษตรให+มีมาตรฐานระดับสากลกลยุทธ�ท่ี 3.3พัฒนาปUจจัยพ้ืนฐานงานบริการวิชาการ 
ส$งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือให+ชุมชนเกิดความเข+มแข็งและยั่งยืน
สร7างความเช่ือม่ันในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว 

พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 
ส$งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีถึง

คุณภาพสากลของคณะเกษตรศาสตร� 
 

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  57/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีได+ว$าบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ และเปQนท่ี

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�
พิจารณาแล+ว พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 

ส$งเสริมงานวิจัยให+สามารถตีพิมพ�เผยแพร$ในระดับสากลกลยุทธ�ท่ี2.2 
ในการแก+ไขปUญญาชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต+

Research) ให+เกิดการพัฒนา 
Incubation) และนําไปสู$การผลิต

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว พบว$าคณะ
. 2555 – 2559) ในกล
ชนกลยุทธ�ท่ี 3.2พัฒนา

พัฒนาปUจจัยพ้ืนฐานงานบริการวิชาการ 
ส$งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือให+ชุมชนเกิดความเข+มแข็งและยั่งยืน 

เม่ือคณะเกษตรศาสตร�พิจารณาแล+ว 
พบว$าคณะเกษตรศาสตร�มีส$วนช$วยผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 

ส$งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปQนเครื่องหมายการันตีถึง



คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
 

ผู+เสนอ 
 

หัวหน+างานนโยบายและแผน 
 

รายช่ือคู>มือกระบวนการและเอกสารสนับสนุน 

เลขท่ี รหัสเอกสาร 
1 PL-AGR-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปOของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร�
2 PL-AGR-03 คําสั่งแต$งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� 

มหาวิท
3 PL-AGR-04 คู$มือการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร� 

ระบบราชการ
4 PL-AGR-05 แผนกลยุทธ�การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปOงบประมาณ 

2555 
5 PL-AGR-06 พระราชบัญญั
6 PL-AGR-07 คู$มือตัวชี้วัดระบบบุคคล 

ราชการ
7 PL-AGR-08 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
8 PL-AGR-09 (ร$าง) 
9 PL-AGR-10 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

รหัสเอกสาร : PL
ประกาศใช+วันท่ี : 15

แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ฉบับท่ี : 01 ปรับปรุงครั้งท่ี 

ผู+ทบทวน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� คณบดีคณะเกษตรศาสตร�

ายช่ือคู>มือกระบวนการและเอกสารสนับสนุน (Supporting Document) 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏิบัติราชการประจําปOของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� 
คําสั่งแต$งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปOงบประมาณ 
คู$มือการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร� (เขียนโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ) 
แผนกลยุทธ�การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปOงบประมาณ 
2555 - 2559 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
คู$มือตัวชี้วัดระบบบุคคล (เขียนโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10(พ.ศ. 2551 

) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปOฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-

: PL-AGR-01 
: 15กันยายน2554 

ปรับปรุงครั้งท่ี : 00 หน+าท่ี  58/54 

ผู+อนุมัติ 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 

แผนปฏิบัติราชการประจําปOของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

คําสั่งแต$งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� 
ยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปOงบประมาณ 2555 - 2559 
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